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الملك يتسلم جائزة رجل 
الدولة الباحث لعام 2019

*نيويورك 
ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ت�سلم ج��ال��ة 
بح�سور جالة امللكة رانيا العبداهلل، و�سمو 
ال��ث��اين ويل  ب��ن ع��ب��داهلل  الأم���ر احل�سني 
العهد، يف نيويورك م�ساء اخلمي�س، جائزة 
 ،2019 لعام  الباحث”   – الدولة  “رجل 
ال�سرق  التي منحها معهد وا�سنطن ل�سيا�سة 
الأدنى، جلالته تقديرا ل�سيا�سته احلكيمة 
وال�ستقرار  ال�سام  حتقيق  يف  وج��ه��وده 
ال�سرق  منطقة  يف  وال��ت�����س��ام��ح  وال���وئ���ام 

الأو�سط.
رئي�س  امل��ل��ك،  جلالة  اجل��ائ��زة  و�سلم 
جمل�س اأمناء معهد وا�سنطن ل�سيا�سة ال�سرق 
الأدنى، جيم�س �سرايرب، خال حفل ع�ساء، 
اجلائزة  متنح  حيث  املنا�سبة،  بهذه  اأقيم 
خال  من  يج�سدون  الذين  البارزين  للقادة 
اأهمية  واإجن���ازات���ه���م،  ال��ع��ام��ة  خدمتهم 
توظيف البحث واملعرفة العميقة بالتاريخ 
يف �سيا�سات فاعلة وحكيمة لتعزيز ال�سام 
والأمن يف ال�سرق الأو�سط.              تابع �س2

النواب: سنعارض الموازنة ان 
لم تتحسن رواتب الموظفين 

المدير التنفيذي لمعهد واشنطن: عندما يتحدث الملك 
ينصت إليه قادة حول العالم وينصت إليه شعبه

اإلسرائيلية للمستوطنات  ـــض  وراف ثــابــت  األردن  مــوقــف  الــمــلــك: 
رئيس مجلس أمناء المعهد مخاطبا جاللته: لقد قدتم بلدكم بقوة إلى 
األمام وحاربتم من أجل السالم وقدتم بعزيمة المواجهة ضد التطرف

اجواء باردة نسبيا اليوم 

*عمان 
الدكتور  النيابية  الداري��ة  اللجنة  رئي�س  دعا 
علي احلجاحجة، ديوان اخلدمة املدنية اإىل اإجراء 
وزارت��ي  يف  الثالثة  الفئة  موظفي  ل��روات��ب  م�سح 
الرتبية والتعليم والزراعة، ملعرفة الفروقات بينها 
واملوؤ�س�سات  ال���وزرات  يف  الفئة  نف�س  روات���ب  وب��ني 

احلكومية الخرى، وتقلي�س الفجوة بينهم.
ملتابعة  اللجنة  عقدته  اجتماع  خال  وا�ساف 
وزارت��ي  يف  الثالثة  الفئة  موظفي  مطالب  مو�سوع 
الفئة  موظفي  ان  وال��زراع��ة،  والتعليم  الرتبية 
الثالثة يف خمتلف الوزارات والدوائر احلكومية هم 
التقليل من  فئة داعمة للوطن وملوؤ�س�ساته ول ميكن 
يف  املظلومة  الفئة  انها  اىل  م�سرا  واهميتها،  �ساأنها 

املوؤ�س�سات احلكومية.
الرتبية  وزي���ر  بح�سور  احل��ج��اح��ج��ة،  و���س��دد 
عام  وم��دي��ر  النعيمي  تي�سر  ال��دك��ت��ور  والتعليم 
املوازنة العامة جمدي ال�سريقي ومدير ادارة القوى 
الب�سرية يف ديوان اخلدمة املدنية عادل القوا�سمة 
ومدير ادارة تطوير الداء املوؤ�س�سي هاين ابو ال�سعر 
“الرتبية”  يف  الثالثة  الفئة  موظفي  م��ن  وع���دد 

والتحديات  امل�ساكل  حل  �سرورة  على  و”الزراعة”، 
التي تواجه تلك الفئة قبل اقرار احلكومة للموازنة 

العامة.
 - نيابيا  اجتماعا  �ستعقد  اللجنة  ان  اىل  واأ�سار 
حكوميا يف الأيام القليلة املقبلة للتو�سل اىل اتفاق 

يلبي مطالب موظفي هذه الفئة.
وب�سدة  �ستعار�س  اللجنة  ان  احلجاحجة  وبني 
اخلدمة  لنظام  امل��ع��دل  وال��ن��ظ��ام  العامة  امل��وازن��ة 
�ستقره احلكومة، يف حال مل تتح�سن  الذي  املدنية، 

رواتب الفئة الثالثة وتتحقق مطالبهم.
ال�سوحة،  ورا�سد  طهبوب  دمية  النائبان  وطالب 
بدورهما، ب�سرورة اإزالة الت�سوهات يف رواتب موظفي 
القطاع العام، م�سرين اىل عدم وجود اآلية وا�سحة 
من  خمتلفة  وهي  واملكافاآت،  العاوات  املوظفني  ملنح 

وزارة لأخرى.
ار�سلت  ال���وزارة  ان  جهته،  من  النعيمي،  وق��ال 
العديد من اخلطابات ملجل�س الوزراء لتح�سني او�ساع 
العمل  واحت�ساب  ال��وزارة  يف  الثالثة  الفئة  موظفي 
ال�سنوية  الج���ازات  يف  حقهم  عن  ف�سا  ال���س��ايف 
املقررة وفق النظمة والت�سريعات التي اقرها نظام 
اخلدمة املدنية.               تابع �س2

*عمان 
تبقى الأجواء اليوم ال�سبت، مائلة للربودة يف اأغلب املناطق، 
�سرقية  �سمالية  الرياح  وتكون  والعقبة،  الأغ��وار  يف  ومعتدلة 

معتدلة ال�سرعة. وترتاوح درجات احلرارة الكربى وال�سغرى يف 
عمان بني 19- 6 درجة مئوية، ويف املناطق ال�سمالية 20 - 6، 

واملناطق اجلنوبية 18 - 7، ويف مدينة العقبة 28 -16 درجة.

مركز العدل: المساعدة القانونية قضية وطنية 
تهم الجميع وليست حكرًا على أي جهة

*عمان 
اأكد مركز العدل للم�ساعدة القانونية اأن امل�ساعدة 
ا�ستثناء  با  اجلميع  تهم  وطنية  ق�سية  القانونية 
التام  ا�ستعداده  موؤكدا  جهة،  اأي  على  حكرًا  ولي�ست 
اجلهات  وك��ل  املحامني  ونقابة  احلكومة  مع  للتعاون 
املعنية، وتوظيف اخلربات الفنية التي اكت�سبها على 

مدى اأعوام ل�سالح تنظيم اخلدمة.
وانتفد املركز، يف بيان ، ا�ستهداف حمامي الفقراء 

اإىل  النقابة  داعيا  املحامني،  نقابة  جمل�س  قبل  من 
عليه  ين�س  التي  القانونية  امل�ساعدة  نظام  اإ���س��دار 
�سمولية  مهنية  بطريقة  اخلدمة  وتنظيم  قانونها، 
تكفل تقدميها ب�سكل يليق بكرامة املواطن وامل�ستفيد.

املحامني  نقابة  جمل�س  لقرار  ا�ستغرابه  عن  وعرب 
التاأديبية،  املجال�س  اإىل  املحامني  ع�سرات  اإح��ال��ة 
املوؤ�س�سات  من  وغ��ره  املركز  مع  وتعاونهم  لتعاقدهم 

التي تخدم هذه الفئات املحرومة.

جمعية حماية الطبيعة تنفي 
وجود تلوث في محمية ضانا

*جرش واملفرق والزرقاء
الثاين،  عبداهلل  امللك  جالة  من  بتوجيهات 
وبنات  اأب��ن��اء  وممثلي  وجهاء  مع  لقائه  خ��ال 
الديوان  املا�سي يف  قبيلة بني ح�سن يوم الأحد 
امللكي  ال��دي��وان  رئي�س  زار  الها�سمي،  امللكي 
مبادرات  تنفيذ  متابعة  جلنة  رئي�س  الها�سمي، 
العي�سوي، حمافظات  امللك، يو�سف ح�سن  جالة 
م�ساريع  لتفقد  وال���زرق���اء،  وامل���ف���رق  ج��ر���س 
والطاع  املحافظات،  هذه  يف  امللكية  املبادرات 
الوجهاء  طرحها  التي  التنموية  الق�سايا  على 

اأمام جالته.
امللك، قد وجه احلكومة خال  وكان جالة 
الزرقاء  حمافظات  من  جل��ان  لت�سكيل  اللقاء، 
تعك�س  �سمولية  خطة  لو�سع  وجر�س  واملفرق 

اأولويات واحتياجات هذه املناطق.

جر�س،  مبحافظة  جولته  العي�سوي  وا�ستهل 
التحتية  بالبنية  العمل  �سر  على  والط���اع 
ن�سبة  بلغت  حيث  ال�سناعية،  املدينة  مل�سروع 
وا�ستمع  ب��امل��ئ��ة.   80 نحو  املتحققة  الإجن����از 
التنفيذي  الرئي�س  قدمه  �سرح  اإىل  العي�سوي 
بالوكالة عمر جويعد،  ال�سناعية  املدن  ملوؤ�س�سة 
حال  يف  امل�سروع  تواجه  التي  التحديات  حول 
ارتفاع  ا�ستمراره كمدينة �سناعية، ومن �سمنها 
اأمام جذب  ي�سكل عائقًا  الذي  الت�سغيلية  الكلف 
اإىل  م�سرًا  امل�ستقبل،  يف  للمدينة  ال�ستثمار 
تنموي  مل�سروع  املدينة  حتويل  احلكومة  نية 
اإح��داث نقلة نوعية يف م�سرة  ري��ادي، ي�سهم يف 
بح�سور  العي�سوي،  وتفقد  التنموية.  املحافظة 
مدير عام موؤ�س�سة املتقاعدين الع�سكريني اللواء 
الركن املتقاعد ثاج ذيابات، م�سروع مبنى نادي 

املتقاعدين الع�سكريني يف حمافظة جر�س، الذي 
امللكية، واطلع على  املبادرات  �سل�سلة  ياأتي �سمن 
�سمن  ياأتي  ال��ذي  للم�سروع  النهائية  امل��راح��ل 
الع�سكريني يف  املتقاعدين  اأندية  حزمة م�ساريع 
اململكة، والتي ت�ستهدف مبجملها تقدمي خدمات 
يف  الع�سكريني  للمتقاعدين  ونوعية  خمتلفة 

املحافظة.
وزار العي�سوي حديقة اجلبل الأخ�سر، التي 
جاء تنفيذها مببادرة ملكية �سامية، واطلع على 
ت�سم  والتي  احلديقة،  يف  العمل  �سر  مراحل 
�سيتوىل  الذي  الطفولة،  مهارات  لتنمية  مركزا 
مركز زها اإدارته، وكذلك ملعبا خما�سيا ومنطقة 
واألعاب  األعاب لاأطفال، مت تزويدها بتجهيزات 
ذات جودة عالية، اإ�سافة اإىل العديد من املرافق 
الأخرى.       تابع �س2

*لواء البترا
قدمت �سلطة اإقليم البرتا التنموي ال�سياحي 
كري،  اإلي�سون  الأمريكية  مليون  رقم  للزائرة 
ملدينة  منحوتة  ع��ن  ع��ب��ارة  ت��ذك��اري��ة  ه��دي��ة 
دخول  ر�سوم  من  اإعفائها  اىل  بالإ�سافة  البرتا، 

مدينة البرتا مدى احلياة.
اقليم  �سلطة  مفو�سي  جمل�س  رئي�س  وق��ال 
�سليمان  ال��دك��ت��ور  ال�سياحي  التنموي  ال��ب��رتا 
)برتا(،  الأردنية  الأنباء  وكالة  اىل  الفرجات 
�سهدتها  التي  الن�سطة  ال�سياحية  احلركة  اإن 
البرتا خال العام احلايل �ساهمت يف زيادة طلب 
اإىل  م�سرًا  فندقية،  من�ساآت  لإقامة  الرتاخي�س 
اأن عدد الغرف الفندقية يف البرتا جتاوز حاجز 

الثاثة اآلف غرفة.

طلب   33 ا�ستقبلت  ال�سلطة  اأن  اىل  واأ���س��ار 
فنادق  اإن�ساء  بني  الفندقي  القطاع  يف  اإ�ستثمار 
مباين  وحتويل  حالية  فنادق  وتو�سعة  جديدة 
الت�سنيفات،  خمتلف  من  فندقية  من�ساآت  اإىل 
حيث �ستوفر مبا ل يقل عن 1420 غرفة جديدة 

خال العام املقبل 2020.
البرتا  اإقليم  �سلطة  اأن  اىل  الفرجات  ولفت 
هو  ما  منها  امل�ساريع  من  عدد  اإن�ساء  على  عملت 
تناف�سية  زي���ادة  بهدف  الأخ����رة،  مراحله  يف 
اأن  م��وؤك��دا  ع��امل��ي��ة،  �سياحية  كوجهة  ال��ب��رتا 
والبنية  ال�سياحة  العمل جاٍر على حت�سني واقع 
اخلدمات  بكافة  والنهو�س  املنطقة  يف  التحتية 
امل�سجعة لاإ�ستثمار وتذليل العقبات التي تواجه 

امل�ستثمرين يف املنطقة.

*عمان 
ال��رزاز  عمر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�س  ق��رر 
برئا�سته،  للت�سغيل”،  وطني  “جمل�س  ت�سكيل 
بح�سب  للرئي�س(،  )نائًبا  العمل  وزير  وع�سوية 

البيان ال�سادر عن وزارة العمل. 
اخلدمة  دي��وان  رئي�س  من  املجل�س  ويتكون 
املدنية، رئي�س املجل�س القت�سادي والجتماعي، 
تنمية  هيئة  رئي�س  العمل،  وزارة  ع��ام  اأم���ني 

هيئة  رئي�س  والتقنية،  املهنية  املهارات  وتطوير 
اعتماد موؤ�س�سات التعليم العايل و�سمان جودتها.
لتنمية  الوطني  امل��رك��ز  رئي�س  جانب  اإىل 
املوارد الب�سرية، رئي�س جمل�س النقابات املهنية، 
رئي�س غرفة �سناعة الأردن، رئي�س غرفة جتارة 
العمال،  لنقابات  العام  الحت��اد  رئي�س  الردن، 
اإ�سافة اإىل 4 ممثلني عن القطاع اخلا�س ي�سميهم 
رئي�س املجل�س بتن�سيب من وزير العمل، وت�سمية 
احد موظفي وزارة العمل ليكون مقرًرا للمجل�س.

البطاينة  في�سل  ن�سال  العمل  وزي��ر  وق��ال 
اجلهات  م��ع  وال��ت��ع��اون  وبالتن�سيق  ال���وزارة  اإن 
العمل  ���س��وق  تنظيم  م��ه��ام  ت��ت��وىل  املخت�سة، 
والت�سغيل  العمل  املهني وتوفر فر�س  والتوجيه 

لاأردنيني داخل اململكة وخارجها.
امليثاق  اإط���اق  خ��ال  م��ن  اأن���ه  اإىل  واأ���س��ار 
�سيا�سات  تبني  اإىل  ال��ه��ادف  للت�سغيل  الوطني 
الوزارة  ت�سعى  اإ�ساحية،  واإج��راءات  وممكنات 
اإىل اإيجاد فر�س عمل لاأردنيني.             تابع �س2

بتوجيهات ملكية .. العيسوي يزور 
جرش والمفرق والزرقاء

إقليم البترا يعفي الزائرة رقم مليون األمريكية 
من رسوم الدخول للمدينة مدى الحياة

تشكيل المجلس الوطني للتشغيل
متحدث أوروبي: التصعيد 

العسكري في سورية مدعاة قلق

إطالق مشروع لِك الحق أن 
تختاري وتطالبي بحقوقك

إصابة 7 أشخاص نتيجة 
حادث تصادم في البلقاء

أستراليا: عشرات الحرائق في المدن 
االسترالية بسبب موجة الحر

إجالء مواطنين بريطانيين من 
شمال شرق سوريا

*عمان 
ينظر  الأوروبي  الحتاد  اأن  الأوروبي  الحتاد  با�سم  متحدث  قال 
بقلق بالغ اإىل الت�سعيد الع�سكري الأخر يف �سورية، وذلك تعليقًا على 
اإ�سرائيل  تقول  مواقع  ا�ستهدفت  التي  الإ�سرائيلية  اجلوية  ال�سربات 

انها ع�سكرية بالقرب من العا�سمة دم�سق يوم الربعاء.
ونقلت وكالة )اآكي( الإيطالية لاأنباء عن املتحدث قوله ردًا على 
“ندعو كل الأطراف الإقليمية اإىل ممار�سة  �سوؤال حول هذا املو�سوع 

�سبط النف�س والمتناع عن اأي ت�سعيد«.
عن  بديًا  يرى  ل  الأوروب��ي  الحت��اد  اأن  التاأكيد  املتحدث  واأع��اد 
�سينعك�س  احلل  هذا  مثل  اأن  مو�سحًا  ال�سورية،  لاأزمة  �سلمي  احلل 

ايجابيًا لي�س على �سورية وحدها بل على املنطقة باأ�سرها.

*عمان 
الردن،  يف  الهولندية  وال�سفارة  احل�سني  امللك  موؤ�س�سة  اأطلقت 
الأعلى  املجل�س  رئي�س  زي��د،  بن  رعد  بن  مرعد  الأم��ر  �سمو  بح�سور 
تختاري  اأن  احل��ق  “لِك  م�سروع  الإع��اق��ة،  ذوي  الأ�سخا�س  حلقوق 
حلالت  ال�ستجابة  درجة  ورفع  زي��ادة  بهدف  بحقوقك”،  وتطالبي 
العنف املبني على النوع الجتماعي مبا يف ذلك العنف الذي تتعر�س 
توقيع  عند  امل��راأة  بحقوق  والتوعية  الإع��اق��ة،  ذوي  من  الن�ساء  له 
املوؤ�س�سية  القدرات  لبناء  برامج  بتوفر  امل�سروع  ويقوم  الزواج.  عقد 
للمنظمات املجتمعية حتى تتمكن من حتديد وتوثيق وتقييم والتعامل 
مع حالت العنف املبني على النوع الجتماعي، بالإ�سافة اإىل تقدمي 
موجهة  توعية  وحمات  وقانونية،  ونف�سية  �سحية  دع��م  خدمات 
التحتية  البنية  تطوير  على  امل�سروع  �سيعمل  كما  والن�ساء،  للرجال 
النوع  على  املبني  العنف  ل�سحايا  خدمات  تقدم  التي  املحلية  للمراكز 
ذوي  والن�ساء  للرجال  ومتاحة  �سديقة  م�ساحات  لت�سبح  الجتماعي 
بالإ�سافة  والجتماعي،  القت�سادي  للتمييز  عر�سة  الأكرث  الإعاقة 

لإلقاء امل�سروع ال�سوء على حقوق املراأة عند توقيع عقد الزواج.
وعرب �سمو الأمر مرعد بن رعد عن تقديره لإطاق امل�سروع، موؤكدا 
ان القوانني تكافح العنف �سد الن�ساء والأطفال، م�سرا يف الوقت ذاته، 

اإىل اأن املجل�س اأطلق عددا من ال�سرتاتيجيات بهذا اخل�سو�س.
وقالت �سفرة هولندا يف الأردن باربرا جوزيا�س اإن تعزيز امل�ساواة 
ويتما�سى  امل�سروع  هذا  �سميم  يف  يكمن  امل��راأة  ومتكني  اجلن�سني  بني 
اأن تطوير  �سفارة هولندا يف الأردن، م�سيفة  اأولويات  ب�سكل وثيق مع 
العنف  ل�سحايا  خدمات  تقدم  التي  املحلية،  للمراكز  التحتية  البنية 
املبني على النوع الجتماعي لت�سبح م�ساحات �سديقة ومتاحة للرجال 
والن�ساء ذوي الإعاقة الأكرث عر�سة للتمييز القت�سادي والجتماعي 
�سي�ساهم يف حتقيق ا�ستجابة اأكرث �سمولية ملعاجلة العنف القائم على 
النوع الجتماعي، موؤكدة على ان وجود مثل هذا التحالف املتنوع من 
ال�سركاء اأمر مهم لنجاح هذا امل�سروع، خا�سة م�ساركة منظمات املجتمع 
مرتي  هنا  احل�سني  امللك  ملوؤ�س�سة  التنفيذية  املديرة  واأ�سارت  املدين. 
رفد  يف  للم�ساهمة  نوعية  اإ�سافة  يعترب  امل�سروع  هذا  اأن  اإىل  �ساهني 
اجلهود الوطنية نحو تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني واحلماية. مو�سحة 
اأن لديهن حقوقا قانونية  اأن تدرك الن�ساء  ان الهدف من امل�سروع هو 
ولهن احلق يف املطالبة بها. ومت اجناز امل�سروع من موؤ�س�سة امللك احل�سني 
والذي �سينفذ على مدى ثاث �سنوات، ومعهد العناية ب�سحة الأ�سرة 
ومركز البحوث والدرا�سات التابعني ملوؤ�س�سة امللك احل�سني، وبال�سراكة 
الأ�سرة  ل�سوؤون  الوطني  املجل�س  مع  وبالتعاون  اإن�سان،  اأنا  جمعية  مع 
املراأة،  ل�سوؤون  الأردنية  الوطنية  واللجنة  لل�سكان،  الأعلى  واملجل�س 
وموؤ�س�سة يد العون لدمج ذوي الإعاقة يف املجتمع، وموؤ�س�سات املجتمع 

املدين وجمموعة من النا�سطني يف جمال حقوق املراأة.

*عمان 
اأنحاء  خمتلف  يف  ور�سو�س  بجروح  اأ�سخا�س  �سبعة  اأ�سيب 
ومركبتني  با�س  بني  اجلمعة،  وقع  ت�سادم  حادث  نتيجة  اجل�سم، 
الدفاع  وفق  البلقاء،  حمافظة  يف  الرتخي�س  اإ�سارة  من  بالقرب 

املدين.
وقالت اإدارة الإعام يف الدفاع املدين يف بيان، اإن فرق الإ�سعاف 
الازمة  الأولية  الإ�سعافات  البلقاء قدمت  يف مديرية دفاع مدين 
وو�سفت  احلكومي،  ال�سلط  م�ست�سفى  اإىل  نقلهم  ومت  للم�سابني 

حالتهم العامة  متو�سطة.

*عمان 
ولية  يف  ا�سرتاليا  من  اأنحاء  يف  احلرائق  ع�سرات   ، ا�ستعلت 
فيكتوريا جنوب �سرق الباد، حيث �سجلت درجة احلرارة 9ر40 

مئوية يف عا�سمتها ملبورن.
اأعلى درجة  اإن هذه  الأ�سرتايل  الأر�ساد اجلوية  وقال مكتب 

حرارة م�سجلة منذ عام 1894.
وحذرت ال�سلطات ال�سرتالية ال�سكان يف بلدات تبعد نحو 50 
الوقت  اأن  من  الولية  مدن  اأكرب  ثالث  بالرات  �سمايل  كيلومرتا 

تاأخر جدا لإجائهم باأمان.
وحثت  �سكانا  املدن  اأكرث  �سيدين  مدينة  كثيف  دخان  وغطى 
ال�سغط  تزايد  حني  يف  املنازل  يف  الأطفال  اإبقاء  على  ال�سلطات 

على رئي�س الوزراء “�سكوت موري�سون” ملواجهة اأزمة تغر املناخ.

*لندن 
�سمحت ال�سلطات الربيطانية بعودة اأول دفعة من الربيطانيني 
املوجودين يف مناطق كانت خا�سعة لع�سابة داع�س الرهابية يف 

�سمال �سرق �سوريا.
اأنه وح�سب املعلومات املتوفرة، فاإن   ، وقالت هيئة بي بي �سي 
�سيعودون  واأنهم  �سوريا،  من  الربيطانيني  هوؤلء  اأجلت  ال�سلطات 

اإىل اململكة املتحدة يف غ�سون الأيام املقبلة.

*عمان 
نفت اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة وجود اي تلوث يف حممية 

�سانا.
لي  �سحة  ل  اإن��ه  اجلمعة  �سحايف  بيان  يف  اجلمعية  وق��ال��ت 

معلومات تتحدث عن تلوث يف املحمية.
الإع��ام  و�سائل  جلميع  مفتوحة  اأبوابها  اأن  اجلمعية  واك��دت 

للح�سول على املعلومة الدقيقة واملوثقة.
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*نيويورك 
اأكد جاللة امللك عبداهلل الثاين، خالل لقائه يف 
املتحدة  لللالأمم  العام  الأمللن  مع  اخلمي�س،  نيويورك 
والراف�س  الثابت  الأردن  موقف  غوتريي�س،  اأنطونيو 
الفل�سطينية،  الأرا�سي  يف  الإ�سرائيلية  للم�ستوطنات 
وقللللرارات  الللللدويل  للللللقللانللون  خللرقللا  ت�سكل  والللتللي 

ال�سرعية الدولية.
يف  جرى  الذي  اللقاء،  خالل  امللك،  جاللة  و�سدد 
بن  احل�سن  الأمللري  �سمو  بح�سور  املتحدة  الأمم  مقر 
اإجللراءات  اأيللة  اأن  على  العهد،  ويل  الثاين  عبداهلل 
�ساأنها  من  الفل�سطينية،  الأرا�سي  يف  اجلانب  اأحادية 
تقوي�س حل الدولتن وفر�س حتقيق ال�سالم ال�سامل 

يف املنطقة.
واأعلللللاد جللاللللة امللللللك الللتللاأكلليللد علللللى �للسللرورة 
الفل�سطيني  ال�سراع  لإنهاء  الدولية  اجلهود  تكثيف 
يف�سي  مبا  الدولتن،  حل  اأ�سا�س  على  الإ�سرائيلي 
اإىل قيام الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة على خطوط 
القد�س  وعا�سمتها   1967 عام  حزيران  من  الرابع 

ال�سرقية.
ورحب جاللة امللك بقرار اجلمعية العامة لالأمم 
املتحدة بتمديد ولية وكالة الأمم املتحدة لإغاثة 

وت�سغيل الالجئن الفل�سطينين )الأونروا(.
وم�ساعي  الإقليمية،  الأزملللات  اللقاء  وتللنللاول 
الأملللن  تعيد  لللهللا،  �سيا�سية  حلللللول  اإىل  الللتللو�للسللل 
على  امللك  جاللة  اأكللد  حيث  ل�سعوبها،  وال�ستقرار 

الدور املهم لالأمم املتحدة بهذا اخل�سو�س.
املجتمع  ا�ستمرار  اأهمية  على  جاللته  �سدد  كما 
والللدول  ال�سورين  لالجئن  الدعم  بتقدمي  الللدويل 
امل�ست�سيفة، لتمكينها من ال�ستمرار بتقدمي اخلدمات 

الإغاثية والإن�سانية لهم.
من جهته، اأكد الأمن العام لالأمم املتحدة، خالل 
معربا  الدولتن،  بحل  املتحدة  الأمم  التزام  اللقاء، 
على  الها�سمية  للو�ساية  املتحدة  الأمم  احرتام  عن 

املقد�سات يف القد�س.
اأهمية دور الأردن، بقيادة جاللة امللك،  اأكد  كما 
يف تعزيز الأمن وال�ستقرار يف املنطقة، م�سيدا بدور 
لالأعباء  وحتملها  الالجئن،  ا�ست�سافة  يف  اململكة 
و�سوؤون  اخلارجية  وزير  اللقاء  وح�سر  ذلك.  جراء 
املغرتبن، وم�ست�سار جاللة امللك لالت�سال والتن�سيق، 

ومندوبة الأردن الدائمة لدى الأمم املتحدة.
الللزوار يف  امللك كلمة يف �سجل كبار  ودون جاللة 

مقر الأمم املتحدة.

*عمان 
ت�سكيل  الللرزاز  عمر  الدكتور  الللوزراء  رئي�س  قرر 
وزير  وع�سوية  برئا�سته،  للت�سغيل”،  وطني  “جمل�س 
عن  ال�سادر  البيان  بح�سب  للرئي�س(،  )نائًبا  العمل 

وزارة العمل. 
ويتكون املجل�س من رئي�س ديوان اخلدمة املدنية، 
عام  اأمن  والجتماعي،  القت�سادي  املجل�س  رئي�س 
املهارات  وتطوير  تنمية  هيئة  رئي�س  العمل،  وزارة 
موؤ�س�سات  اعتماد  هيئة  رئي�س  والتقنية،  املهنية 

التعليم العايل و�سمان جودتها.
املوارد  لتنمية  الوطني  املركز  رئي�س  جانب  اإىل 
رئي�س  املهنية،  النقابات  جمل�س  رئي�س  الب�سرية، 
الردن،  جتارة  غرفة  رئي�س  الأردن،  �سناعة  غرفة 
 4 اإىل  اإ�سافة  العمال،  لنقابات  العام  الحتاد  رئي�س 
املجل�س  رئي�س  ي�سميهم  اخلا�س  القطاع  عن  ممثلن 
بتن�سيب من وزير العمل، وت�سمية احد موظفي وزارة 

العمل ليكون مقرًرا للمجل�س.
اإن  البطاينة  في�سل  ن�سال  العمل  وزيللر  وقللال 
املخت�سة،  اجلهات  مع  والتعاون  وبالتن�سيق  الللوزارة 
املهني  والتوجيه  العمل  �سوق  تنظيم  مهام  تتوىل 

داخللل  لللالأردنلليللن  والت�سغيل  العمل  فر�س  وتللوفللري 
اململكة وخارجها.

الوطني  امليثاق  اإطللالق  خالل  من  اأنه  اإىل  واأ�سار 
وممكنات  �سيا�سات  تبني  اإىل  الللهللادف  للت�سغيل 
واإجراءات اإ�سالحية، ت�سعى الوزارة اإىل اإيجاد فر�س 
باملهارات واخلربات  ال�سباب  لالأردنين، وتزويد  عمل 
وتطبيق  العمل  �للسللوق  متطلبات  لتلبية  الللالزمللة 
يعترب  والذي  الت�سغيل  جمال  يف  احلكومية  املمكنات 
الت�ساركية بن  ل�سمان  املتعاقبة  للحكومات  مرجعية 
للتخفيف  احللول  و�سع  يف  واخلا�س  العام  القطاعن 
من م�سكلتي الفقر والبطالة والتي هي على راأ�س �سلم 
والتنموي،  القت�سادي  املجال  يف  احلكومة  اأولويات 
كان ل بد من متابعة تنفيذ امليثاق الوطني للت�سغيل 

من اجلهات ذات العالقة.
امل�ساهمة  هي  املجل�س  مهام  ان  البطاينة  وا�ساف 
يف ر�سم ال�سيا�سة العامة للت�سغيل يف اململكة واقرتاح 
الللربامللج واخلللطللط علللللى امللل�للسللتللوى الللوطللنللي بهدف 
درا�سات  تنفيذ  ومتابعة  البطالة  ن�سبة  تخفي�س 
والطلب  العر�س  بن  الفجوات  وحتديد  العمل  �سوق 

وخمرجات التعليم املهني والفني والتقني.

*عمان 
ب�سرورة  وطنية،  عمل  ور�سة  يف  م�ساركون  اأو�سى 
للتعامل  كنهج  لالأحداث  ال�سالحية  العدالة  تطبيق 
مع الطفال املحتاجن للحماية والرعاية ويف �سبيل 

تطوير اخلدمات املقدمة لهم وجتويدها .
العدالة  بحثت  التي  بالور�سة،  امل�ساركون  وطالب 
للللالأحلللداث وتللطللويللر خللدمللاتللهللا ونظمت  اجلللنللائلليللة 
التنمية  ووزارة  الق�سائي  املجل�س  بللن  بال�سراكة 
الجتماعية واملجل�س الوطني ل�سوؤون ال�سرة ومنظمة 
اخلدمات  وحت�سن  الجراءات  بتب�سيط   ، اليون�سيف 
لالأحداث.  الف�سلى  امل�سلحة  حتقيق  اىل  تهدف  التي 

و�سدد امل�ساركون بح�سب بيان �سحايف �سدر عن وزارة 
حمكمة  دوام  �للسللرورة  على  الجتماعية،  التنمية 
ال�سبوعية  والعطل  امل�سائية  الوقللات  يف  الأحللداث 
ذلك.  الأحللداث  م�سلحة  اقت�ست  حال  يف  والر�سمية 
الحتفاظ  قللرار  ا�للسللدار  على  بالعمل  طالبوا  كما 
الرعاية  بللدور  والرعاية  للحماية  املحتاج  باحلدث 
والذي يعر�س يف �ساعات امل�ساء املتاأخرة لغاية تقدمي 
وح�سر   . دوام  يوم  اأول  يف  املحكمة  من  لهم  اخلدمات 
بوزارة  خمت�سن  وموظفن  الق�ساة  من  عدد  الور�سة 
ال�سامية  املفو�سية  عن  وممثل  الجتماعية  التنمية 

ل�سوؤون الالجئن ومنظمة اليون�سيف.

*جرش واملفرق والزرقاء
عللبللداهلل  امللللللك  جللاللللة  مللن  بتوجيهات 
الثاين، خالل لقائه مع وجهاء وممثلي اأبناء 
وبنات قبيلة بني ح�سن يوم الأحد املا�سي يف 
الديوان  رئي�س  زار  الها�سمي،  امللكي  الديوان 
تنفيذ  متابعة  جلنة  رئي�س  الها�سمي،  امللكي 
مبادرات جاللة امللك، يو�سف ح�سن العي�سوي، 
لتفقد  والزرقاء،  واملفرق  جر�س  حمافظات 
املحافظات،  هذه  يف  امللكية  املبادرات  م�ساريع 
التي  التنموية  الق�سايا  علللللى  والطللللالع 

طرحها الوجهاء اأمام جاللته.
احلكومة  وجلله  قللد  امللللللك،  جاللة  وكللان 
حمافظات  من  جلللان  لت�سكيل  اللقاء،  خللالل 
الزرقاء واملفرق وجر�س لو�سع خطة �سمولية 

تعك�س اأولويات واحتياجات هذه املناطق.
مبحافظة  جللولللتلله  العي�سوي  وا�للسللتللهللل 
بالبنية  العمل  �سري  على  والطللالع  جر�س، 
حيث  ال�سناعية،  املدينة  مل�سروع  التحتية 
بلغت ن�سبة الإجناز املتحققة نحو 80 باملئة. 
الرئي�س  قدمه  �سرح  اإىل  العي�سوي  وا�ستمع 
بالوكالة  ال�سناعية  املدن  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
تواجه  التي  التحديات  حول  جويعد،  عمر 
امل�سروع يف حال ا�ستمراره كمدينة �سناعية، 

الذي  الت�سغيلية  الكلف  ارتفاع  �سمنها  ومن 
للمدينة  ال�ستثمار  جذب  اأمام  عائقًا  ي�سكل 
احلكومة  نلليللة  اإىل  ملل�للسللريًا  امل�ستقبل،  يف 
ي�سهم  ريادي،  تنموي  مل�سروع  املدينة  حتويل 
املحافظة  م�سرية  يف  نوعية  نقلة  اإحللداث  يف 
مدير  بح�سور  العي�سوي،  وتفقد  التنموية. 
اللواء  الع�سكرين  املتقاعدين  موؤ�س�سة  عام 
مبنى  م�سروع  ذيابات،  ثالج  املتقاعد  الركن 
حمافظة  يف  الع�سكرين  املتقاعدين  نللادي 
املبادرات  �سل�سلة  �سمن  ياأتي  الللذي  جر�س، 
النهائية  امللللراحلللل  علللللى  واطلللللع  امللللللكلليللة، 
م�ساريع  حزمة  �سمن  ياأتي  الللذي  للم�سروع 
اململكة،  يف  الع�سكرين  املتقاعدين  اأنللديللة 
خدمات  تللقللدمي  مبجملها  ت�ستهدف  والللتللي 
يف  الع�سكرين  للمتقاعدين  ونوعية  خمتلفة 

املحافظة.
الأخ�سر،  اجلبل  حديقة  العي�سوي  وزار 
�سامية،  ملكية  مببادرة  تنفيذها  جاء  التي 
احلديقة،  يف  العمل  �سري  مراحل  على  واطلع 
الطفولة،  مهارات  لتنمية  مركزا  ت�سم  والتي 
وكذلك  اإدارتلللله،  زهللا  مركز  �سيتوىل  الللذي 
لالأطفال،  األللعللاب  ومنطقة  خما�سيا  ملعبا 
جودة  ذات  واألعاب  بتجهيزات  تزويدها  مت 

اإ�للسللافللة اإىل الللعللديللد مللن املللرافللق  عللاللليللة، 
الأخرى. وا�ستمع العي�سوي اإىل اإيجاز قدمته 
حول  �سبيح،  رانيا  الثقايف  زها  مركز  مديرة 
طبيعة الأعمال التي �سيقوم املركز بتنفيذها 
بلللللديللة جر�س  مللع  بللالللتللعللاون  يف احلللديللقللة 
اخلللدمللات  اأفلل�للسللل  تللقللدمي  ل�سمان  الللكللربى، 
لالأهايل والأطفال مبختلف فئاتهم العمرية.

جر�س  م�ست�سفى  الللعلليلل�للسللوي  زار  كللمللا 
�سرح  اإىل  وا�ستمع  مرافقه،  وتفقد  احلكومي 
قدمه مدير امل�ست�سفى الدكتور �سادق العتوم، 
امل�ست�سفى  به  يقوم  الذي  الكبري  الدور  حول 
جتاه اأبناء املحافظة، مثمنًا املبادرات امللكية 
ال�سحية  باخلدمات  النهو�س  ا�ستهدفت  التي 
تو�سعته  خللالل  من  امل�ست�سفى  يقدمها  التي 
واملللعللدات  الأجللهللزة  مللن  بالعديد  وتللزويللده 

الطبية الالزمة.
واأكد العتوم اأهمية زيادة �سعة امل�ست�سفى 
ل�سمان ا�ستقبال املزيد من املر�سى، اإىل جانب 

دعم امل�ست�سفى باملزيد من الكوادر الطبية.
ويف حمافظة املفرق، اطلع العي�سوي على 
النعيمة(،  ج�سر  الدجنية-  )رحاب-  طريق 
 ،2020 العام  خالل  تنفيذها  �سيجري  والتي 
وفق  وتو�سعة  تاأهيل  اإعلللادة  �ست�سهد  حيث 

اأحدث املوا�سفات املعتمدة.
تفقد  ح�سن،  بني  من�سية  منطقة  ويف 
الثقافة  مللدر�للسللة  تنفيذ  مللوقللع  العي�سوي 
الع�سكرية يف منطقة املن�سية، حيث �سيجري 
ال�سفية  الغرف  من  العديد  بناء  على  العمل 
اأهللايل  على  الأعللبللاء  لتخفيف  املدر�سة،  يف 

املنطقة واملناطق املحيطة.
العي�سوي  تفقد  البيت،  اآل  جامعة  ويف 
مت  التي  امللكية  املبادرات  م�ساريع  من  عددا 
حا�سنة  �سمنها  ومن  اجلامعة،  يف  تنفيذها 
الأعلللملللال وامللل�للسللبللح واأعلللملللال تللاأثلليللث كلية 
رئي�س  نائب  من  �سرح  اإىل  وا�ستمع  الهند�سة، 
حول  عبابنة  ا�سماعيل  الدكتور  اجلامعة 

مراحل التقدم يف هذه امل�ساريع.
كما زار العي�سوي منطقة امللك احل�سن بن 
مدير  قدم  حيث  املفرق،  يف  التنموية  طالل 
ال�سرايرة  لللوؤي  املهند�س  بالوكالة  املنطقة 
وبنيتها  ا�ستيعابها  و�سعة  املنطقة  عن  �سرحًا 
 21 م�ساحة  علللللى  متللتللد  والللتللي  التحتية، 
الطرق  �سبكة  على  وتقع  مربعًا  كيلومرتًا 
الرئي�سية التي تربط الأردن ب�سوريا والعراق 
واململكة العربية ال�سعودية، واأهمية ا�ستثمار 
زار  الزرقاء،  حمافظة  ويف  احليوي.  موقعها 

ملركز  التنفيذي  الرئي�س  بح�سور  العي�سوي 
ورئي�س  ا�ستيتية،  نايف  الأعللمللال  تطوير 
حللمللودة،  فللار�للس  اللللزرقلللاء  �سناعة  غللرفللة 
الزرقاء،  يف  ال�سباب  وتاأهيل  اعمال  حا�سنة 
الزرقاء،  �سناعة  غرفة  مبنى  يف  والواقعة 
امل�ساركن  ال�سباب  من  عدد  اإىل  ا�ستمع  حيث 
والذين  الأعللمللال،  تطوير  مركز  دورات  يف 
ال�سبابية يف  اأثر هذه احلا�سنة  حتدثوا عن 
يف  وال�ستثمار  لديهم،  البتكار  روح  ت�سجيع 
فر�سًا  يخلق  مبا  مواهبهم،  وتنمية  طاقاتهم 
ب�سوق  لللالنللخللراط  ويللوؤهلللللهللم  لهم  جللديللدة 
الأعللمللال  حا�سنات  اأن  اإىل  وي�سار  العمل. 
ملكية،  بتوجيهات  تنفيذها  يللاأتللي  الللتللي 
اأفكار  لديهم  ممن  ال�سباب  ت�سجيع  ت�ستهدف 
اأو م�ساريع ريادية لتنفيذ م�ساريعهم اخلا�سة 
القائمة،  م�ساريعهم  تو�سعة  اأو  امل�ستدامة  اأو 
برامج  مللن  مبجموعة  اإ�سراكهم  خللالل  مللن 
مبر�سد  وتزويدهم  الريادية  القدرات  بناء 
وت�سبيكهم  اخت�سا�سه  ح�سب  كللل  ومللوجلله 
ال�ست�سارات  وتللقللدمي  املحلية  بللالأ�للسللواق 
ت�سبيكهم  ثم  مومن  لهم،  والقانونية  املالية 
البيئة  توفري  مرحلة  اإىل  و�سول  بالتمويل 

املواتية لتاأ�سي�س الأعمال.

احتاد  نادي  مبنى  م�سروع  العي�سوي  وزار 
الزرقاء الريا�سي، الذي جاء اإن�ساوؤه مببادرة 
ال�سباب  متكن  اإىل  تللهللدف  �سامية  ملكية 
بيئة  يف  الريا�سية  الأن�سطة  ممار�سة  من 
وتفقد  ومواهبهم،  قدراتهم  من  تعزز  �سحية 
الذي  بامل�سروع  العمل  �سري  مراحل  العي�سوي 
 87 نحو  فيه  املتحقق  الإجنلللاز  ن�سبة  بلغت 
مطلع  افتتاحه  يتم  اأن  املتوقع  ومن  باملئة، 

العام املقبل.
العي�سوي  اطلللللع  بللرييللن،  منطقة  ويف 
ثقافة  مدر�سة  لإنلل�للسللاء  مقرتح  موقع  على 
زار موقعًا مقرتحًا  املنطقة، كما  ع�سكرية يف 
ي�سهم  بيئي،  متنزه  م�سروع  لإقللامللة  اآخلللرًا 
الأن�سطة  وتنظيم  البيئية  ال�سياحة  بدعم 
عمل  فللر�للس  وتللوفللري  جللهللة،  مللن  ال�سياحية 
مع  اأخللرى،  جهة  من  املحلي  املجتمع  لأبناء 
احلرجية  بللالللروة  امل�سا�س  عللدم  مللراعللاة 

واملحافظة على البيئة املحيطة.
حمافظو  جللولللتلله،  يف  العي�سوي  ورافلللق 
جمال�س  وروؤ�ساء  والزرقاء،  واملفرق،  جر�س، 
وعدد  البلديات،  وروؤ�ساء  الثالث،  املحافظات 
يف  وال�سعبية  الر�سمية  الفعاليات  ممثلي  من 

هذه املناطق.

*نيويورك 
الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  ت�سلم 
العبداهلل،  رانلليللا  امللكة  جاللة  بح�سور 
الثاين  عبداهلل  بن  احل�سن  الأمللري  و�سمو 
اخلمي�س،  م�ساء  نيويورك  يف  العهد،  ويل 
لعام  الباحث«   – الللدولللة  »رجللل  جللائللزة 
2019، التي منحها معهد وا�سنطن ل�سيا�سة 
ل�سيا�سته  الأدنى، جلاللته تقديرا  ال�سرق 
ال�سالم  حتقيق  يف  وجلللهلللوده  احلللكلليللمللة 
منطقة  يف  والت�سامح  والوئام  وال�ستقرار 

ال�سرق الأو�سط.
رئي�س  امللك،  جلاللة  اجلللائللزة  و�سلم 
ل�سيا�سة  وا�سنطن  معهد  اأمللنللاء  جمل�س 
خالل  �سرايرب،  جيم�س  الأدنلللى،  ال�سرق 
حيث  املنا�سبة،  بهذه  اأقيم  ع�ساء،  حفل 
الذين  الللبللارزيللن  للللللقللادة  اجلللائللزة  متنح 
العامة  خدمتهم  خلللالل  مللن  يللجلل�للسللدون 
البحث  تللوظلليللف  اأهللملليللة  واإجنلللازاتلللهلللم، 
�سيا�سات  يف  بالتاريخ  العميقة  واملعرفة 
والأمن يف  ال�سالم  لتعزيز  فاعلة وحكيمة 

ال�سرق الأو�سط.
وا�سنطن  ملعهد  التنفيذي  املدير  واألقى 
�ساتلوف  روبللرت  الأدنللى،  ال�سرق  ل�سيا�سة 
كلمة خالل احلفل، اأو�سح فيها اأنه عندما 

يتحدث جاللة امللك ين�ست اإليه قادة حول 
العامل، وين�ست اإليه �سعبه الذين يتطلعون 
اإليه ليمدهم بالعزمية واحلكمة، ويقودهم 

اإىل الأمام بروؤيته.
اأمناء  جمل�س  رئي�س  قللال  جانبه،  من 
الأدنللى  ال�سرق  ل�سيا�سة  وا�سنطن  معهد 
جيم�س �سرايرب، خماطبا جاللة امللك، لقد 

اإىل  م�سريا  الأمللام،  اإىل  بقوة  بلدكم  قدمت 
�سيا�سة جاللة امللك احلكيمة واملعتدلة.

ال�سالم،  اأجل  من  حاربتم  لقد  واأ�ساف 
التطرف،  �سد  املواجهة  بعزمية  وقللدمت 
املتحدة  للوليات  حقيقي  �سريك  واأنللتللم 
فيديو  احلفل،  خالل  وعر�س،  الأمريكية. 
امللك،  جاللة  منجزات  على  ال�سوء  �سلط 
ال�سعي  يف  ودوره  اجلللائللزة،  منحه  و�سبب 

وتعزيز  املللنللطللقللة،  يف  اللل�للسللالم  لتحقيق 
جاللته  ودور  الأديان،  بن  والوئام  احلوار 
املقد�سات  على  الها�سمية  الللو�للسللايللة  يف 

الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س.
جاللة  �سارك  اجلللائللزة،  ت�سلم  وعقب 
املدير  اأدارهللللا  حللواريللة،  جل�سة  يف  امللك 
ال�سرق  ل�سيا�سة  وا�سنطن  ملعهد  التنفيذي 
حتدث  حيث  �للسللاتلللللوف،  روبلللرت  الأدنللللى، 

يف  التطورات  جممل  عن  خاللها  جاللته 
الإرهللاب  وخطر  الأو�سط،  ال�سرق  منطقة 
يف  اللل�للسللالم  حتقيق  وم�ساعي  والللتللطللرف، 
اجلائزة  ت�سليم  حفل  وح�سر  املنطقة. 
وزير اخلارجية و�سوؤون املغرتبن، وم�ست�سار 
جاللة امللك لالت�سال والتن�سيق، ومندوبة 
املللتللحللدة،  الأمم  للللدى  الللدائللمللة  الأردن 

وال�سفرية الأردنية يف وا�سنطن.

*عمان 
النيابية  الداريللة  اللجنة  رئي�س  دعا 
اخلدمة  ديوان  احلجاحجة،  علي  الدكتور 
موظفي  لرواتب  م�سح  اإجللراء  اإىل  املدنية 
والتعليم  الرتبية  الثالثة يف وزارتي  الفئة 
وبن  بينها  الفروقات  ملعرفة  والللزراعللة، 
واملوؤ�س�سات  الوزرات  يف  الفئة  نف�س  رواتب 
الفجوة  وتقلي�س  الخللللرى،  احلكومية 
عقدته  اجللتللمللاع  خللالل  وا�للسللاف  بينهم. 
موظفي  مطالب  مو�سوع  ملتابعة  اللجنة 
والتعليم  الرتبية  الثالثة يف وزارتي  الفئة 
يف  الثالثة  الفئة  موظفي  ان  والللزراعللة، 
هم  احلكومية  والدوائر  الللوزارات  خمتلف 
ميكن  ول  وملوؤ�س�ساته  للوطن  داعمة  فئة 
التقليل من �ساأنها واهميتها، م�سريا اىل انها 

الفئة املظلومة يف املوؤ�س�سات احلكومية.
وزيللر  بح�سور  احلللجللاحللجللة،  و�للسللدد 
النعيمي  تي�سري  الدكتور  والتعليم  الرتبية 
ومدير عام املوازنة العامة جمدي ال�سريقي 
ديللوان  يف  الب�سرية  الللقللوى  ادارة  ومللديللر 
ومدير  القوا�سمة  عللادل  املدنية  اخلدمة 
ابو  هللاين  املوؤ�س�سي  الداء  تطوير  ادارة 
يف  الثالثة  الفئة  موظفي  من  وعدد  ال�سعر 
و”الزراعة”، على �سرورة حل  “الرتبية” 
امل�ساكل والتحديات التي تواجه تلك الفئة 

قبل اقرار احلكومة للموازنة العامة.

اجتماعا  �ستعقد  اللجنة  ان  اىل  واأ�سار 
املقبلة  القليلة  الأيللام  يف  حكوميا   - نيابيا 
موظفي  مطالب  يلبي  اتفاق  اىل  للتو�سل 

هذه الفئة.
�ستعار�س  اللجنة  ان  وبن احلجاحجة 
املعدل  والنظام  العامة  املللوازنللة  وب�سدة 
�ستقره  اللللذي  املللدنلليللة،  اخلللدمللة  لللنللظللام 
احلكومة، يف حال مل تتح�سن رواتب الفئة 

الثالثة وتتحقق مطالبهم.
ورا�سد  طهبوب  دمية  النائبان  وطالب 
اللل�للسللوحللة، بللدورهللمللا، بلل�للسللرورة اإزالللللة 
الت�سوهات يف رواتب موظفي القطاع العام، 
اآلية وا�سحة ملنح  م�سريين اىل عدم وجود 
املوظفن العالوات واملكافاآت، وهي خمتلفة 

من وزارة لأخرى.
الللوزارة  ان  جهته،  من  النعيمي،  وقللال 
ار�سلت العديد من اخلطابات ملجل�س الوزراء 
يف  الثالثة  الفئة  موظفي  او�ساع  لتح�سن 
الوزارة واحت�ساب العمل ال�سايف ف�سال عن 
وفق  املقررة  ال�سنوية  الجللازات  يف  حقهم 
نظام  اقرها  التي  والت�سريعات  النظمة 

اخلدمة املدنية.
وربط النعيمي اعتماد الوزارة لبطاقة 
فيها  الثالثة  الفئة  ملوظفي  وظيفي  و�سف 
بوجود موؤ�سرات لالأداء و�ستكون مو�سوعية 

وحقيقية.

و�سدد على رف�سه الإ�ساءة لأي موظف 
يف الوزارة، م�سريا اىل ان “الرتبية” �ستعقد 
من  لال�ستماع  �سهر  كللل  دوريلللا  اجتماعا 
التي  والتحديات  مطالبهم  حول  املوظفن 

يواجهونها وكيفية تذليلها.
ولفت النعيمي اىل ان الوزارة �سبق واأن 
توا�سلت مع موؤ�س�سة املتقاعدين الع�سكرين 
كي  “الرتبية”،  مدار�س  يف  حرا�س  لتعين 
حرا�سها  على  اللللدوام  �سغط  مللن  يخفف 
وحتديد �ساعات عملهم ال انها مل تتو�سل 
مع  الآن  يللجللري  تللوا�للسللل  وهلللنلللاك  حللللل 

املجال�س البلدية لإيجاد حلول.
موظفي  ب�سمول  املطالب  وبخ�سو�س 
لأبللنللاء  امللكية  باملكرمة  الثالثة  الفئة 
كتابا  ار�سل  انلله  النعيمي  او�سح  املعلمن، 
املتعلقة  الأنظمة  لتعديل  الللوزراء  ملجل�س 
بذلك وننتظر قرار جمل�س الوزراء، موؤكًدا 
ا�ستثمار  عللدم  هناك  اأن  نف�سه  الوقت  يف 

للمواد الب�سرية املتاحة يف الوزارة .
وقال ال�سريقي، من ناحيته، اإن فاتورة 
النفقات  مللن  بللاملللئللة   65 متللثللل  اللللرواتلللب 
اجلارية يف املوازنة العامة للدولة، م�سيفا 
املمنوحة  بالعالوات  نظر  اعادة  هناك  ان 
للموظفن  املمنوحة  وتلك  الثالثة  للفئة 
جانبه،  من  القوا�سمة،  وقللال  عللام.  ب�سكل 
مللوحللدة،  رواتللبللهللم  الللللوزارات  موظفي  ان 

وزارة  من  خمتلفة  واحلوافز  املكافاآت  اما 
درا�للسللة  هللنللاك  اأن  اىل  ملل�للسللريا  لأخللللرى، 
للعالوات، واتفاقا حكوميا لتح�سن رواتب 
اأن  ال�سعر  اأبللو  بللن  فيما  الثالثة.  الفئة 
اخللل يكمن يف احلوافز واملكافاآت املمنوحة 
العالوات  اأن  م�سيفا  عام،  ب�سكل  للموظفن 
املوظف  بللاأداء  مرتبطة  م�ستقبال  �ستكون 
الزراعة  وزارة  يف  املوظف  وقال  واجنللازه. 
حممد ال�سنيد، من جهته، ان موظفي الفئة 
الثالثة يتعر�سون للظلم يف وزاراتهم، ف�سال 
من  بزمالئهم  ا�سوة  رواتبهم  اختالف  عن 

ذات الفئة يف الوزرات الخرى.
حت�سن  اإىل  املعنية  اجلللهللات  ودعللللا، 
يتقا�سون  انهم  خا�سة  الفئة،  هذه  رواتب 
ظل  يف  الللكللرمي  للعي�س  تكفي  ل  رواتللبللا 

ارتفاع ال�سعار .
احلويطات،  علي  ا�ستعر�س  حللن،  يف 
وهو موظف بوزارة الرتبية والتعليم، اأبرز 
الللوزارة  يف  الثالثة  الفئة  موظفي  مطالب 
لللكللل مللوظللف،  مللنللهللا: زيللللادة 100 ديللنللار 
ابنائهم  لتعليم  امللكية  باملكرمة  و�سمولهم 
باملكرمة  ا�للسللوة  الر�سمية  اجلللامللعللات  يف 
�ساعات  وحتديد  املعلمن،  لأبناء  امللكية 
نظام  مع  يتوافق  مبا  احلرا�س  عمل  دوام 
ي�سل  دوامهم  اأن  خا�سة  املدنية،  اخلدمة 

احيانا اىل 17 �ساعة يف اليوم الواحد.

الملك يبحث مع األمين العام لألمم المتحدة في 
نيويورك التطورات اإلقليمية

المدير التنفيذي لمعهد واشنطن: عندما يتحدث
 الملك ينصت إليه قادة حول العالم وينصت إليه شعبه

إلى  بقوة  بلدكم  قدتم  لقد  جاللته:  مخاطبا  المعهد  أمناء  مجلس  رئيس 
التطرف ضد  المواجهة  بعزيمة  وقدتم  السالم  أجل  من  وحاربتم  األم��ام 

الملك:موقف األردن ثابت ورافض 
للمستوطنات اإلسرائيلية 

تشكيل المجلس الوطني للتشغيل

مختصون يطالبون بتطبيق 
العدالة االصالحية لألحداث

بتوجيهات ملكية

 .. العيسوي يزور محافظات جرش والمفرق والزرقاء

الملك يتسلم جائزة رجل 
الدولة الباحث لعام 2019.

إدارية النواب: سنعارض الموازنة ان لم 
تتحسن رواتب موظفي الفئة الثالثة



* وكاالت
ت�شارك دولة الإمارات العربية املتحدة، 
الجتماعية  الييفييجييرة  بجمعية  ممييثييلييَة 
من  الرابعة  الييدورة  فعاليات  يف  الثقافية، 
الثقافات  لتبادل  الدويل  مراك�ش  مهرجان 
 25 ميين  الييفييرة  خييال  املغربية  باململكة 
الدورة  اجلاري.وتهدف  نوفمرب   27 لغاية 
تنظمه،  اليييذي  املييهييرجييان  ميين  اجليييدييييدة 
للثقافة  اليي�ييشييريييف  عييلييي  ميييولي  جمعية 
اإىل  مراك�ش،  مدينة  يف  والتنمية،  والراث 
تر�شيخ قيم الت�شامح وف�شيلة التعاي�ش ونبذ 
اأ�شكال  كل  على  الطريق  وقطع  التطرف 
مب�شاركة  والثقايف،  والفكري  العقدي  الغلو 
وا�شعة لقيادات ثقافية ودينية و�شخ�شيات 

فكرية وفنية من خمتلف دول العامل.
يراأ�شه  الييذي  الإمييييارات،  وفييد  وي�شم 
جمعية  رئي�ش  الظنحاين  خييالييد  �ييشييعييادة 
طال  الدكتور  ال�شاعر  الثقافية،  الفجرة 
اجلنيبي، وال�شاعر عمر بن قالة العامري، 
يحيى  اأزل  وال�شينمائي  امل�شرحي  واملخرج 
برنامج  "اإن  الظنحاين:  اإدرييي�ييش.وقييال 

يتما�شى  املهرجان  يف  للم�شاركة  اجلمعية 
"عام الت�شامح"، ويت�شمن عر�شًا  مع اأهداف 
لفيلم وثائقي يتناول اإجنازات الإمارات يف 
وور�شة  �شعرية  وقييراءات  كافة،  املجالت 
اإىل  اإ�شافة  الإماراتية،  بال�شينما  تعريفية 
توقيع عدد من املوؤلفات الأدبية الإماراتية 
الظنحاين  للجمهور".واأكد  واإهييدائييهييا 
الدولية  مبادرتها  عرب  اجلمعية،  حر�ش 
املحافل  يف  امل�شاركة  على  زايد"،  "�شفراء 
الثقافة  لن�شر  والعاملية،  العربية  الثقافية 
احل�شاري  التوا�شل  وتعزيز  الإميياراتييييية، 
واإي�شال  املختلفة،  الثقافات  مع  واحليييوار 
على  القائمة  احل�شارية  الإميييارات  ر�شالة 
والعطاء  واملحبة  والتعاي�ش  الت�شامح  اأ�ش�ش 
مهرجان  اأن  العامل.يذكر  دول  خمتلف  اإىل 
اأقوى  من  الثقافات  لتبادل  الدويل  مراك�ش 
املغربية،  اململكة  يف  الثقافية  املهرجانات 
امللكية  املبادرة  من  انطاقًا  تنظيمه  وياأتي 
امللك  اأطلقها  التي  املييوازييية  للدبلوما�شية 
ا�شراتيجيًا،  م�شروعًا  ال�شاد�ش  حممد 
الوطنية  القوى  كافة  م�شاركة  على  يرتكز 

يف املغرب من اأجل خلق دبلوما�شية موازية 
يف  العاملية  التطورات  مواكبة  على  قييادرة 
يف  وي�شارك  والكراهية،  التطرف  حماربة 
وفنية  وثقافية  دينية  �شخ�شيات  املهرجان 
وعمداء  ووزراء  اأميييراء   من  ودبلوما�شية 

ورجييال  جامعات  وروؤ�ييشيياء  وبرملانيني  مييدن 
وحتمل  العامل،  اأنحاء  خمتلف  من  اأعمال 
"املغرب  �شعار  للمهرجان  احلالية  الن�شخة 
بلد الت�شامح واحلوار والتعاي�ش بني خمتلف 

الثقافات والأديان".

* وكاالت
جمع مزارعون يف ولية يوزغات و�شط 
امللفوف  ميين  ال�شنوي  حم�شولهم  تييركيييييا، 
الييتييي زرعييهييا  الييقييطييع  بييعيي�ييش  وو�ييشييل وزن 
اإىل حوايل 47  اأيدوغان،  اإبراهيم  املواطن 
ح�شوله  بعد  اأيدوغان،  كيلوغراما.انتقل 
على التقاعد يف مديرية التعليم باملنطقة، 
�شورغون،  بق�شاء  اأورن،  بييورون  قرية  اإىل 
الرجل،  وا�شتخدم  امللفوف.  زراعة  يف  وبداأ 
كما  اليي�ييشييقييي،  يف  بالتنقيط  اليييري  نييظييام 
بيياأخييرى  الكيميائية  الأ�ييشييمييدة  ا�شتبدل 
احليوانات،  روث  من  م�شتخل�شة  طبيعية 
واحل�شول  التكلفة  خف�ش  بييهييدف  وذليييك 
على منتجات �شحية اأكرث، بح�شب ما قاله. 
الأ�شمدة  بو�شع  يقوم  اإنه  اأيدوغان،  وقال 
وي�شتخدمها  مائية،  بركة  يف  احليوانية، 
املو�شم  يف  وحقق  �شائل.  �شكل  على  لحقا 
راأ�ش  وزن  وتييراوح  الوفر،  الإنتاج  احلييايل، 

امللفوفة الواحدة، بني 15-47 كيلوغراما.

اإلمارات تشارك في مهرجان 
مراكش الدولي لتبادل الثقافات

في سلسلة قتلة مأجورين.. 
»الخامس« يكشف الجريمة

* وكاالت
"غيني�ش"  مو�شوعة  ذكييرت  ال�شياق،  ذات  ويف 
توفيت  قييد  معمرة  اأقيييدم  بييياأن  القيا�شية  ليياأرقييام 
وهي  يوًما،  و164  عاًما  الييي122  ناهز  عمر  عن  كانت 
فاإن  ا،  اأي�شً املو�شوعة  كاملان.وبح�شب  جني  الفرن�شية 
الرقم القيا�شي الآن لليابانية كني تاناكا، البالغة من 

العمر 116 �شنة، ول تزال على قيد احلياة.واأُ�شيبت 
اأعوام وجنت  القولون وعمرها 103  ب�شرطان  تاناكا 
منه، كتب عنها ابنها كتاًبا وهي بعمر الي107 يتحدث 
وال�شيئة،  اجليدة  الأوقييات  "يف  بعنوان  حياتها  عن 
"كي بي  اأعوام"، كما ظهرت يف مقابلة مع قناة   107
�شي" اليابانية يف �شبتمرب 2017 وعمرها 114 عاًما.

صورة أثارت التساؤالت.. ما المهارة 
الجديدة التي يتعلمها صالح؟

أكبر ُمعّمرة على وجه األرض 
ُتفارق الحياة

* وكاالت
اأطلق على خنف�شاء �شغرة ع�شلية اللون ا�شم غريتا، 
مببادرة  وذلك  تونربغ،  غريتا  ال�شابة  بالنا�شطة  تيمنا 
العلوم  متحف  اأعلن  ما  وفق  اكت�شفها،  الييذي  العامل  من 
اكت�شف  الييذي  داربييي  مايكل  لندن.وقال  يف  الطبيعية 
العنكبوت،  خناف�ش  رتبة  من  ال�شغرة  اخلنف�شاء  هذه 
هذا  "اخرت  املتحف:  جمموعة  يف  �شنفا   22 بني  من 
واأردت  ال�شابة  النا�شطة  بعمل  فعا  معجب  لأنني  ال�شم 
اأن اأنّوه مب�شاهمتها ال�شتثنائية" يف "رفع الوعي بامل�شائل 
غريتاي"  "نيلوبتودي�ش  طييول  يتخطى  البيئية".ول 

امليليمر الواحد، وهي بدون عينني واأجنحة، وعرث عليها 
املتحف  اأو�شح  ما  وفق  ال�شتينيات،  يف  نروبي  اأرا�شي  يف 
جمموعة  عن  امل�شوؤول  باركاي  ماك�ش  بيانه.ولفت  يف 
اأن هذه الأخرة ل تزال ت�شم  اإىل  املتحف  اخلناف�ش يف 
وهناك  بعد،  حتدد  مل  التي  اخلناف�ش  اأ�شناف  من  املئات 
ب�شبب  اكت�شافها  قبل  حتى  تندثر  العامل  يف  اأنواع  اأي�شا 
ت�شمية  املائم  "من  باركلي  احليوي.وذكر  التنوع  تقل�ش 
ال�شنف الأجدد با�شم �شخ�ش بذل جهودا حثيثة للدفاع 
ذكرت  ما  وفييق  اله�شة"،  الأ�شناف  وحماية  البيئة  عن 

بر�ش". "فران�ش 

تكريما لجهودها بمجال البيئة.. 
تسمية حشرة تيمنا بغريتا تونبرغ

* وكاالت
اأحييبييطييت اليي�ييشييلييطييات الأميينييييية 
كييانييت  ماأجور"  "قتل  جيييرميييية 
�شيني،  اأعمال  رجل  �شد  �شُرتكب 
لكن املثر يف الق�شية الرتيب الذي 
جرى بني املتورطني، قبل اأن ينك�شف 
اأميييرهيييم بييفييعييل و�ييشيياييية.وبييحيي�ييشييب 
فاإن  الربيطانية،  "مرو"  �شحيفة 
يوهوي  تان  ال�شيني  الأعمال  رجل 
واي  مناف�شه  من  يتخل�ش  اأن  اأراد 
األف   218 يقارب  مبلغا  فر�شد  مو، 
بتنفيذ  ماأجورا  قاتا  وكلف  دولر 
اجلييرمييية.لييكيين الييقيياتييل املييياأجيييور 
رجل  قبل  من  تكليفه  جييرى  الييذي 
الأعيييميييال، اأوعييييز املييهييميية الييقييذرة 
نيابة  ينفذ  لكي  اآخييير  قيياتييل  اإىل 
مرحلة  باملال.ويف  وعده  ثم  عنه، 
بتكليف  الثاين  املكلف  قام  اأخييرى، 
على  الأمييور  و�شارت  ثالث،  �شخ�ش 
 5 هناك  اأ�شبح  اأن  اإىل  النحو  هذا 
املاأجور.ولأن  القتل  بعملية  مكلفني 
ح�شة  ياأخذ  كان  ماأجور  قاتل  كل 
املتبقي  الن�شيب  املال، ثم يعطي  من 

الييقيياتييل  وجيييد  املييكييلييف،  لل�شخ�ش 
مبلغ  اأمييام  نف�شه   "5" رقم  املاأجور 
اعتقاده  بعد  بغ�شب  واأح�ش  زهيد 
اأنييييه تييعيير�ييش خليييييداع، مميييا دفييعييه 
امل�شتهدف. ال�شخ�ش  اإخييبييار  اإىل 
اخلط  على  ال�شرطة  دخول  وعقب 
رجل  اأن  تبني  حتقيقات،  واإجيييراء 
وراء  يقف  من  هو  مناف�شا  اأعييمييال 
لنزاع  يييثيياأر  حتى  القتل،  حميياوليية 
عدة  عليه  مييرت  وعييقيياري  ق�شائي 
�يييشييينيييوات.وميييثيييل رجييييل الأعيييميييال 
املحكمة  اأمام  املخطط  عن  امل�شوؤول 
يف  املاأجورين"  "القتلة  جانب  اإىل 
منطقة  يف  نانينغ،  مبدينة  حمكمة 
ال�شني.واأدين  جنوبي  غوانغ�شي، 
�شنوات،   5 بال�شجن  الأعمال  رجل 
املاأجور  "القاتل"  على  ُحكم  فيما 
اأ�ييشييهيير.اأمييا  و6  اأعييييوام  بييي3  الأول 
والثالث  الثاين  املاأجوران  القاتان 
اأ�شهر،  و3  اأعوام  بي3  عليهما  فحكم 
اأعوام   3 الرابع  القاتل  فيما �شيقبع 
املحكمة  وق�شت  الق�شبان،  خلف 

اأ�شهر. و7  عامني  اخلام�ش  ب�شجن 
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حفل زفاف غريب .. العريس بفستان 
أبيض مكشوف والعروس بالبدلة

بيع دينار أموي في بريطانيا 
بسعر »خيالي«

يف  للمزادات  اإيدن"  اأنييد  "مورتن  �شركة  اأعلنت 
بريطانيا،بيع قطعة ذهبية نادرة مبايني الدولرات، 
اأن الأمر يتعلق بدينار من الدولة الأموية  مو�شحة 
وو�شل  �شنة.   1200 يقارب  ما  اإىل  تاريخه  يرجع 
املييزاد  مطرقة  دق  عند  للدينار  الر�شمي  ال�شعر 
اإ�شافية،  ر�شوم  دفع  وبعد  دولر،  مليون   3.9 اإىل 
ما  دولر.وبح�شب  مليون   4.7 النهائي  الثمن  بلغ 
املزادات  دار  فاإن  غازيت"،  تريد  "اأنتيك  موقع  نقل 
الربيطانية مل ت�شر اإىل ا�شم ال�شخ�ش الذي ا�شرى 
اأن  املوؤ�ش�شة،  واأو�شحت  الهاتف.  طريق  عن  الييدار 
مهتم  �شخ�ش  بحوزة  كييان  النادر  الذهبي  الدينار 
قيمة  تقدير  وجييرى  التاريخية،  املقتنيات  بجمع 
اإ�شرليني،  جنيه  مليون  بي1.6  قبل  ذي  من  القطعة 

اأعلى  اإىل  ال�شعر  رفع  بالدينار  الكبر  الهتمام  لكن 
خمت�ش  باحث  وهييو  لويد،  �شتيفن  ذلييك.وذكيير  من 
جرى  الذي  الدينار  اإن  املعدنية،  العمات  �شوؤون  يف 
�شونها  اإىل  بالقطعة  اإعجابه  وعزا  "رائع"،  بيعه 
اإىل  قوله  بح�شب  ي�شاف  وهييذا  "مذهل"،  ب�شكل 

الكبرة. التاريخية  القيمة 
اإل اهلل وحده ل  اإله  "ل  ويحمل الدينار عبارة 
القدمية  العملة  جوانب  اأما  الو�شط،  له" يف  �شريك 
اهلل  ر�ييشييول  "حممد  هييي  اأخيييرى  بعبارة  فمحاطة 
اأر�شله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين كله".

م�شنوعة  العملة  اأن  تاريخية،  رواييية  واأوردت 
من  م�شتخرج  املعدن  باأن  علما  الذهب،  من  باأكملها 

موقع ميلكه اخلليفة الأموي اآنذاك.

* وكاالت
جديدة  �شورة  �شاح  حممد  ليفربول  جنم  ن�شر 
مي�شك  وهييو  التوا�شل  مبييواقييع  ح�شاباته  على  لييه 
ليثر   ،"Scouse English" عنوان  يحمل  كتيبا 
الت�شاوؤلت ب�شاأن املهارة اجلديدة التي يحاول تعلمها.

على  ن�شرها  التي  امل�شري  الاعب  �شورة  وحققت 
اجلمعة،  ليل  و"اإن�شتغرام"  و"توير"  "في�شبوك" 
 Scouse" تفاعا كبرا من جانب متابعيه، فما هي
الإجنليزية  اللغة  الكلمة  هذه  English"؟وتعني 
اإليها  تنتمي  الييتييي  مر�شي�شايد  مقاطعة  بلكنة 
لهجة  بتعلم  اهتماما  �شاح  اأظهر  حيث  ليفربول، 
الكبر  ان�شغاله  رغم  لفريقها،  يلعب  التي  املدينة 
القدم.ويبدو  كييرة  ملباريات  والتح�شر  بالتدريب 
كتيب  مم�شكا  اليي�ييشييورة  يف  ميي�ييشيير  منتخب  لعيييب 
"اإجنليزية ليفربول"، وهو يركز يف �شفحاته، واأرفق 
�شك  ل  "مما  فيه  يقول  ليفربول  لهجة  على  تعليقا 
ال�شبه".ويتحدث  اأوجييه  من  الكثر  هناك  اأن  فيه، 
نطقها  طريقة  لكن  الإجنليزية  اللغة  ليفربول  اأهل 

اللكنة وخمارج احلروف،  تختلف يف كثرا من حيث 
بي"ال�شكاوزية".وحظيت  بريطانيا  يف  وتييعييرف 
الإجنليزي  اليييدوري  هييداف  ن�شرها  التي  ال�شورة 
مبئات  وحظيت  كبر،  بتفاعل  الأخرين  املو�شمني 
�ييشيياعييات.وداأب  غ�شون  يف  الإعييجييابييات  ميين  الآلف 
"اإن�شتغرام"،  موقع  يف  يومياته  م�شاركة  على  �شاح 
مع  م�شبوقة  غر  �شورة  الأخييرة  الآونيية  يف  ون�شر 
�شاح  ميادها.وارتدى  عيد  مبنا�شبة  مكة  ابنته 
ماوي،  جزيرة  �شكان  يرتديه  كالذي  "ماويا"،  ثوبا 
الر�شوم  فيلم  بطل  عليه  بييدا  مثلما  وبالتحديد 
لقطات  �شاح  "موانا".و�شارك  ديزين  من  املتحركة 
الجتماعي،  التوا�شل  و�شائل  على  املذهل  بالزي 
اأرفقها بتعليقات مثل "اأنا، ماوي، اأح�شر لك يا موانا! 
عيد مياد �شعيد يا اأمرتي".ويف ال�شور، ميكن روؤية 
يبدو  التي  ابنته،  مع  وهو  معي�شته  غرفة  يف  �شاح 
من  تنورة  يرتدي  حيث  "موانا"،  مثل  مرتدية  اأنها 
الزهور  اإكليل  مثل  اأخ�شر،  واإكليا  ال�شجر  اأوراق 

املميز يف هاواي.

الرجم لزوجين في الهند 
بسبب الفارق الطبقي

* وكاالت
طبقتني  ميين  وهما  وزوجييتييه  هندي  رجييل  واجييه 
قبل  من  الرجم  هي  عقوبة  خمتلفتني  اجتماعيتني 
واإ�شابة  الزوج  مقتل  يف  ت�شبب  مما  الزوجة،  عائلة 
وذلك  امل�شت�شفى،  اإىل  ونقلت  بليغة  بجروح  زوجته 
متنع  التي  الجتماعية  للعادات  خمالفتهما  ب�شبب 
الطبقة  نف�ش  اإىل  ينتميان  ل  زوجيييني  ارتييبيياط 
الباد  جنوب  "كارنات�شا"  مدينة  يف  الجتماعية 
من  ثيياثيية  على  القب�ش  املييدييينيية  �شرطة  .واألييقييت 
اأقارب الزوجة -من بينهم عمها و�شقيقها- لتورطهم 
عقوبة  ليواجهوا  و  الزوجني  على  العييتييداءات  يف 
من  لكل  الهندية  املحاكم  بها  تق�شي  التي  الإعييدام 
تثبت اإدانته يف جرمية قتل اذا متت ادانتهم. وذكرت 
اخلرب  اأوردت  التي  الفرن�شية  "لوباريزيان"  جريدة 
 29 منهما  واحييد  كل  )عمر  املت�شررين  الزوجني  اأن 
الزوجة  اأهييل  عن  رغما  �شنني   4 قبل  ارتبطا  عاما( 
لرف�شها زواجهم ب�شبب تباين الطبقات الجتماعية 
ادنييى  مب�شتوى  طبقة  اإىل  اليييزوج  وانييتييميياء  بينهما 
فيها  ولدا  التي  املدينة  غييادرا  ثم  بزوجته،  مقارنة 

حفاظا  بعيدة  اأخيييرى  مدينة  يف  ليياإقيياميية  وهييربييا 
احلب  عاقة  "اأن  اجلريدة  زواجهما.واأ�شافت  على 
الوطيدة التي جمعت الزوجني ورغبتهما يف القران 
ورزقييا  اأهليهما  رف�ش  اأميييام  ال�شمود  اإىل  دفعتهما 
مدينتهما  خييارج  اإقامتهما  فييرة  خييال  مبييولييودييين 
يف  العودة  يقررا  اأن  قبل  الهندي  باجلنوب  الأ�شلية 

اأكتوبر/ت�شرين الأول املا�شي للعي�ش فيها جمددا".
ولكن عددا من معارف الزوجني عرفوا بعودتهما 
قاموا  الييذييين  الييزوجيية  اأهيييل  واأبييلييغييوا  املدينة  اإىل 
يف  الييزوج  وفيياة  يف  ت�شبب  مما  باحلجارة،  برجمهما 
لتلقي  امل�شت�شفى  اإىل  الزوجة  ونقلت  ذاتييه،  املكان 
العاج من الإ�شابات البليغة التي حلقت بها.واأعادت 
احلادثة طرح م�شاألة الطبقية الجتماعية يف الهند 
واحرام العادات التي متنع ارتباط املراأة برجل من 
قانوين  ن�ش  وجييود  رغم  الجتماعية،  طبقتها  غر 
طويل يلغي هذه العادات غر اأن �شريان هذا الإلغاء 
بع�ش  وظلت  الهند  يف  النييحيياء  جميع  على  يعم  مل 
جرمية  خمالفتها  وتعترب  تطبقها  الريفية  املناطق 

�شرف.

رأس ملفوف عمالق.. خمنوا 
كم بلغ وزنه!

شجرة »أويانتا«: اعتقد العلماء أّنها 
اندثرت.. لكّن الطبيعة فاجأتهم!

* وكاالت
الآثييار  علماء  من  جمموعة  اكت�شفت 
ي�شّمى  الأ�ييشييجييار  ميين  نييوعييًا  الييبييرو  يف 
"الإنكا"،  ح�شارة  اإىل  يعود  "اأويانتا"، 
اأحييد  اأّكييد  مييا  وفييق  منقر�شا،  يعترب  كييان 

العلماء.
وقيييييال اليييعيييامل غيييييرمييو ميييرانيييدا: 
من  اليينييوع  هيييذا  اكييتيي�ييشيياف  يف  "جنحنا 
حقبة  يف  م�شتوطنا  كان  الييذي  الأ�شجار 
لهذا  و�شيكون  "اأويانتا"..  وي�شمى  الإنكا 
على  العمل  يف  كبرة  اأهمية  الكت�شاف 
كامه  والآثار".وجاء  الييتيياريييخ  �شعيد 
جبال  يف  كوثكو  منطقة  يف  كييان  عندما 
وتقع  الكت�شاف.  ح�شل  حيث  "الأنديز"، 
البرو،  �شرقي  جنوب  يف  كوثكو  مدينة 

"الإنكا"  اإمييرباطييورييية  عا�شمة  وكييانييت 
ال�شجرة  هييذه  طييول  ي�شل  وقييد  �شابقا. 
مرا.   25 اإىل  اللويزيات  عائلة  من  وهي 
و�شجرات  اأ�شجارا  العائلة  هييذه  وت�شم 
زيوتا  ينتج  مت�شلقا  ونباتا  ع�شبيا  ونباتا 
ل  العامل،  يف  جدًا  منت�شرة  وهي  عطرية. 
وهي  واملعتدلة،  املييدارييية  املناطق  �شيما 
اأن  ويييقييال  القاحلة.  ليياأجييواء  مقاومة 
ال�شجرة  اأوراق  ي�شتخدمون  كانوا  الإنكا 
العاجات. وبع�ش  اأدوات  ل�شنع  وجذعها 
حوايل  "الإنكا" يف  ح�شارة  بداية  وكانت 
حتى  وا�ييشييتييمييرت  ميييييادي،   1100 �شنة 
ميييييادي،   1532 عييام  الإ�ييشييبيياين  الييغييزو 
من  �شعوب  بنتها  اإمرباطورية قدمية  وهي 

اجلنوبية. اأمركا  منطقة  يف  الهنود 

* وكاالت
تقريرا  الربيطانية   ” مييرور   ” �شحيفة  ن�شرت 
حول حفل زفاف غريب من نوعه وخارج عن املاألوف 
خال  ومفاجاأة  بتحدي  القيام  الييعييروان  فيه  قييرر 
 ” بلفا�شت   ” مبدينة  اأقيييييم  الييذي  الييزفيياف  مرا�شم 
.حيث  احلا�شرين  جميع  اأمام  ال�شمالية  اأيرلندا  يف 
اأبي�ش مك�شوف يف  اأقدم العري�ش على ارتداء ف�شتان 

اأ�شاب  م�شهد  يف  ر�شمية  بدلة  العرو�ش  ارتييدت  حني 
احلا�شرين بحالة من الذهول .وقالت العرو�ش التي 
حتلم  كانت  ما  دائما  ” اإنها  اأودونيل  ” �شيرا  تدعى 
تقوم  واأن  زفافها  حفل  يف  ر�شمية  بدلة  ترتدي  اأن 
بفعل �شئ خارج عن مرا�شم الزواج التقليدية .. واإنها 
متكنت من اإقناع عري�شها ” بوبي كوك ” بهذه الفكرة 

التي ا�شتطاعت حتويلها اإىل حقيقة .
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احذروا سن الـ 40 !!
* وكاالت

�أخم�ص  �إىل  �لر�أ�ص  من  بالتدهور  �أج�سادنا  تبد�أ 
تظهر  حيث  �لعمر،  من  �لأربعينيات  خالل  �لقدمني 
عالمات �لرت�جع على �لركبتني و�ملفا�سل و�لعينني.

�أن  بالغ   2000 �سمل  ل��ل��ر�أي  ��ستطالع  و�أظ��ه��ر 
)يف  عاما   47 بلوغ  لدى  �لركبتني  يف  تبد�أ  �ملعاناة 
عاما،  �ل����49  �سن  يف  �ل�سمع  ويتدهور  �ملتو�سط(، 
عاما.وتبد�أ   44 �سن  يف  �لظهر  يف  �لآلم  تبد�أ  بينما 
حا�سة �ل�سم يف �لتدهور عند بلوغ 46 عاما، وي�سعف 
�مل�ساكل  وتظهر  تقريبا،  عاما   47 �سن  يف  �لكاحالن 
يقول  حيث  ع��ام��ا،   49 عمر  يف  �أي�سا  �ملفا�سل  يف 
يوميا. �ملفا�سل  �آلم  من  نوعا  عانو�  �إنهم  �مل�ساركني 

ل�  �لطبية  �ملديرة  بريور،  �سارة  �لدكتورة  وقالت 
باإجر�ء  ُكّلفت  �لتي  بريطانيا،  يف   Healthspan
�لبحث: "�إن بدء �لنا�ص مبالحظة �سعف �أج�سادهم 
على  مبكر�  موؤ�سر�  يعد  �لعمر،  من  �لثالثينيات  يف 
منذ  �جل�سم  رع��اي��ة  و�إن  �مل�ساعدة.  �إىل  �حل��اج��ة 

�ل�سغر تبطئ عالمات �ل�سيخوخة".
�أ�سخا�ص   10 كل  من   9 �أن  �أي�سا  �لبحث  ووج��د 

بالغني، ي�سعرون باأن لديهم �أجز�ء من �جل�سم لي�ست 
ما  �ل�سابق.ولحظ  يف  كانت  كما  قوية  �أو  جيدة 
ملحوظا  تدهور�  م�ساركني،   10 كل  من   8 من  يقرب 
لحظت  حيث  �لعمر،  يف  تقدمهم  مع  �أج�سامهم  يف 
�أن �لأمور مل تكن مثالية بني �سن 40-37  �لأغلبية 

عاما.
وقالت فالنتينا رويف، �أخ�سائية �لعالج �لطبيعي 
"�إن   :SprintPhysio.co.uk من  �ل�سريري 
على  تدريبه  وميكن  للغاية  للتكيف  قابل  �جل�سم 
�أن�سطة  يف  �مل�ساركة  �أو  و�لأحمال  �ل�سغوط  حتمل 
مل ي�ستطع حتملها من قبل. ن�سيحتنا تتمثل يف طلب 
�أن ي�ساعد  �أحد �ملحرتفني، �لذي ميكن  �مل�ساعدة من 
يتعلق  فيما  �خلا�سة  �جل�سم  �حتياجات  تقييم  يف 
بالقوة و�ملرونة و�للياقة �لعامة ومعاجلتها بربنامج 
�ح��رت�م  �ملهم  "من  مو�سحة:  خم�س�ص".و�أ�سافت 
�لف�سيولوجية.  و�أوقاتها  و�حتياجاتها  �أج�سامنا 
�أن  لو  كما  نقهر،  ل  �أننا  ون�سعر  �سبابا،  نكون  عندما 
بعيد  �أمر  وهذ�   – �لأبد  �إىل  ي�ستمر  �سوف  ج�سمنا 

عن �ل�سحة".

مع انسداد األنف .. النوم 
بهذه الوضعية يساعدك

*وكاالت
مهم  جزء  فالنوم  ا،  مري�سً كنت  �إذ� 
م��ن �ل�����س��ف��اء. ل��ك��ن �ل��ت��ه��اب��ات �جل��ه��از 
 ، �لأنفلونز�  مثل   ، �لعلوي  �لتنف�سي 
�ل�سيئة  �لأع��ر����ص  من  عدد  مع  تاأتي 
مبا يف ذلك �لتهاب �لأنف. بغ�ص �لنظر 
�أنه  ننكر  ل  �لأن��ف،  �ن�سد�د  �سبب  عن 

�سعًبا. �لنوم  يجعل  قد 
طبيب  جن��و،  د�ن  �ل��دك��ت��ور  ي��ق��ول 
يف  �لطبية  �ملكاتب  يف  �لعظام  ه�سا�سة 
"�لتنف�ص  �إن   insider ملوقع  مانهاتن 
طبيعي،  ب�سكل  يتم  �لأن��ف  طريق  عن 
�إىل  ت�سطر  �لأن��ف  �ن�سد�د  عند  ولكن 
خا�سة   ، �ل��ف��م  ط��ري��ق  ع��ن  �لتنف�ص 
جاًفا،  �حللق  وي�سبح   ، �ل��ن��وم  �أث��ن��اء 
�ن�سد�د  يحدث   ، �لأح��ي��ان  �أغلب  ويف 
�لدموية  �لأوعية  تنتفخ  �لأنف عندما 
يت�سبب  مم��ا  �لأن���ف،  د�خ��ل  �مل��وج��ودة 
�أن�سجة  يف  �لز�ئدة  �ل�سو�ئل  جتمع  يف 
"يوؤدي �حتقان  �لأنف".وي�سيف جنو: 
�لأنف،  �ن�سد�د  �إىل  عموًما  �لأن�سجة 
�لقدرة  بعدم  ن�سعر  يجعلنا  ما  وه��ذ� 
�إىل  ي��وؤدي  ما  وه��و  �ل�ستن�ساق،  على 
ما  �لر�حة"."عادًة  وع��دم  �لن��زع��اج 
جانبية  �آث��ار  مع  �لأن��ف  �ن�سد�د  ياأتي 
 ، �سعوبة  �أك���ر  �ل��ن��وم  جت��ع��ل  �أخ���رى 
�لأنفية  �جل��ي��وب  �سغط  ذل��ك  يف  مب��ا 
�لأذن. و�آلم  و�ل�����س��ع��ال  و�ل�����س��د�ع 
؟تقول  �لأن��ف  �ن�سد�د  مع  تنام  كيف 
�لطب(،  يف  )دكتور�ه   ، فيليكوفا  لينا 

هو  ظ��ه��رك  ع��ل��ى  �مل��دع��م  "�لنوم  �إن 
ت�ستطيع  ل  عندما  لديك  خيار  �أف�سل 
على  �ل�ستلقاء  ي���وؤدي  ق��د  �لتنف�ص، 
فتحتي  �إح�����دى  ج��ع��ل  �إىل  �جل���ان���ب 
متاًما". م�سدودتني  كليهما  �أو  �لأن��ف 
�ل�سماح  ذلك  من  "�لهدف  �أن  و�أ�سافت 
ل��ل��م��خ��اط ب��احل��رك��ة و�خل�����روج ل��ي��اًل 
، ب���دًل م��ن �ن�����س��د�د جم���اري �ل��ه��و�ء 
�مل�ساعدة يف  �لأنفية. ميكنك  و�جليوب 
و�سادة  �إ�سافة  خالل  من  ذلك  حتقيق 
�ستفعل  ث��م   ، ر�أ���س��ك  ل��رف��ع  �إ���س��اف��ي��ة 
فيليكوفا  �لباقي".تقول  �جل��اذب��ي��ة 

للحفاظ  ترطيب  جهاز  ت�سغيل  "حاول 
ع��ل��ى �جل���و يف غ��رف��ة ن��وم��ك رط��ًب��ا، 
يف  �مل��خ��اط  �سيجعل  �ل��رط��ب  ف��ال��ه��و�ء 
�سيولة  �أك��ر  لديك  �لهو�ئية  �ل�سعب 
"خذ  للخروج".وت�سيف  وق��اب��ل��ي��ة 
�ل��ن��وم،  قبل  بالبخار  �ساخنا  حماما 
ل��ف��رتة،  �ل�����س��ري��ر  يف  �ل��ب��ق��اء  ب��ع��د  �أو 
حت�سن  ع��ل��ى  ذل���ك  ي�����س��اع��د  �أن  مي��ك��ن 
على  �ساخنة  من�سفة  و���س��ع  �حل��ال��ة، 
�سيو�سع  �لأن��ف��ي��ة،  و�جل��ي��وب  جبينك 
�ملخاط  وي�ساعد  م�سار�تك،  �ل���دفء 
تناول  ".�أخرًي�،  قلياًل  �ل��ذوب��ان  على 

يو�سي  �لأع��ر����ص.  لتخفيف  �أدوي���ة 
�له�ستامني  مب�ساد�ت  جنو  د�ن  �لدكتور 
�أو  �ل��ن��وم،  ق��ب��ل  �لح��ت��ق��ان  م��زي��ل  �أو 
لفتح  �أنفك  على  �لأن��ف  �سر�ئط  و�سع 
�لت�سريف.يقول  وت�سهيل  �مل��م��ر�ت 
لن  مب��ف��رده  �ل��ن��وم  �إن  جن��و  �ل��دك��ت��ور 
�حل�سول  لكن   ، �لأنف  �ن�سد�د  يخفف 
على �لر�حة �أمر مهم ، خا�سة �إذ� كنت 
�لنوم  �أن  موؤكد�  �ل��ع��دوى،  مع  تتعامل 
�لأطعمة  وت��ن��اول   ، رط��ًب��ا  و�ل��ب��ق��اء   ،
�أمور �سرورية للتغلب على  �ملغذية كلها 

�لأنف. �ن�سد�د  من  و�لتخل�ص  �لربد 
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إنجاب اإلناث يطيل عمر اآلباء
* وكاالت

موؤخرً�،  ن�سرت  جديدة  در��سة  �أظهرت 
�لإن��اث  م��ن  ملو�ليد  �ل��رج��ال  �إجن���اب  ب��اأن 
لفرتة  �حلياة  قيد  على  بقائهم  يف  ي�ساهم 
ينجبون  �لذين  بالرجال  مقارنة  �أط��ول 
جامعة  يف  �لبحث  فقط.و�أجري  �لذكور 
�أل��ف  �أك���ر م��ن 34  ج��اغ��ي��ل��ون��ي��ان، ع��ل��ى 
�سحة  تاأثر  كيفية  معرفة  بهدف  رج��ل، 
�لأط��ف��ال.ووج��دت  �إجنابهم  بعد  �لآب���اء 
يكن  مل  �لذكور  من  �لأبناء  باأن  �لدر��سة 
حني  يف  �آبائهم،  �سحة  على  تاأثري  �أي  لهم 
�إطالة  يف  ي�ساهم  �لإناث  �إجناب  باأن  تبني 
�أي�سًا،  �لدر��سة  وزعمت  �لآب���اء.  �أع��م��ار 

�زد�دت  كلما  �لإن��اث،  عدد  �زد�د  كلما  �أنه 
�أعمار �آبائهن، حيث حدد �لباحثون مقد�ر 
�إل  �أنثى.  لكل  �أ�سبوعًا   74 ب�  �لعمر  زيادة 
�أجريت  �سابقة  �أخ��رى  در����س��ة  نتائج  �أن 
�لدر��سة،  نتائج  تناق�ص  �ملجال،  نف�ص  يف 
بغ�ص  �لأطفال  �إجن��اب  باأن  �أظهرت  حيث 
�لأب  عمر  م��ن  يزيد  �جلن�ص  ع��ن  �لنظر 
بيانات  جمع  ���س��و�ء.ومت  ح��د  على  و�لأم 
�لدر��سة على مدى �أكر من 14 عامًا، حيث 
تبني باأن �إجناب �لزوجني لالأطفال ي�ساهم 
�لأزو�ج  م��ع  م��ق��ارن��ة  عمرهما  �إط��ال��ة  يف 
�لذين ل ينجبون �أي �أطفال، وفق ما نقلت 

�سحيفة "تاميز �أوف �إنديا"

الثوم يعزز صحة األمعاء 
ويساعدك على العيش لفترة أطول

* وكاالت
تناول  �أن  �إىل  ج��دي��دة  در����س��ة  ت�سري 
�لثوم ميكن �أن يكون مفتاحا لتعزيز �سحة 
بف�سل  م��دي��دة،  ح��ي��اة  و�لعي�ص  �لأم��ع��اء 
�لألياف  من  هائلة  كميات  على  �حتو�ئه 

�لطبيعية �لتي تعزز "�لبكترييا �جليدة".
مو�جهة  ع��ل��ى  ت�ساعد  �مل��ي��زة  وه���ذه 
من  و�لتي  �لأم��ع��اء،  يف  �ل�سارة  �لبكترييا 
�أنها ت�سهم يف �لكثري من �لأمر��ص  �ملعروف 
وبع�ص  و�ل�سمنة  و�خل��رف  �ل�سرطان  مثل 
�لكائنات  �لعقلية.وت�سكل  �لأم���ر�����ص 
�حلية �لدقيقة يف �جل�سم، مثل �لبكترييا، 
خاليا �أكر بع�سرة �أ�سعاف، و100 مرة من 
�مل�سيف  �جل�سم  من  �أكر  �لنووي  �حلم�ص 
تكون  �أن  �لطبيعي  م��ن  ول��ذل��ك،  نف�سه، 
ب��دء�  ���س��يء،  ك��ل  تنظيم  لكيفية  حيوية 
مت  �ملناعة.وعندما  نظام  �إىل  �لأي�ص  من 
�أف�سل  �لثوم  كان  �لأطعمة،  بع�ص  حتليل 
�ملئوية  �لن�سبة  حيث  م��ن  �لهندباء  م��ن 
�لتي يحتويها من �لألياف �ل�سحية، و�لتي 
�لتعدد"  قليلة  "�سكريات  با�سم  ت��ع��رف 
يحتوي  و�لتي   ،)oligosaccharides(
ك��ل م��ن �ل���ك���ر�ث و�ل��ب�����س��ل و�خل��ر���س��وف 
على  و�مل���وز  و�ل�سوفان  و�لقمح  و�لهليون 
نتائج  �أي�سا.ونوق�ست  منها  كبرية  كميات 
�ل�سيخوخة  عن  موؤمتر  يف  �لدر��سة  ه��ذه 
طوكيو  يف   Yakult �سركة  ��ست�سافته 
م�سروبات  تاأثري  تدر�ص  و�لتي  باليابان. 

�لبكترييا  ع��ل��ى  حت��ت��وي  �ل��ت��ي  �ل���زب���ادي 
�جليدة على �ل�سكان �لأوروبيني.

و�أجريت �لدر��سة من قبل �لباحثني يف 
جامعة �أم�سرتد�م، وقال �لربوفي�سور �إريك 
يحتوي  �لذي  �لغذ�ئي  �لنظام  �إن  كال�سن، 
ومنخف�ص  �خل�سار  من  عالية  ن�سبة  على 
�لأم��ع��اء  لبكترييا  �لأف�����س��ل  ه��و  �ل�سكر 
�لنتائج  �أن  �إىل  �لدر��سة  �جليدة.وت�سري 

تك�سف �أن �لثوم جزء ل يتجز�أ من و�سائل 
�لقلب  �سحة  ودع��م  �لأم��ر����ص  مكافحة 
�لنظام  �إىل  و�إ�سافته  �لدموية،  و�لأوعية 
�ل�سحة  يح�سن  �أن  ميكن  �ليومي  �لغذ�ئي 
�لأمر��ص،  �آثار بع�ص  �إبطاء  وي�ساعد على 
وقد يخف�ص من خطر �ملوت �ملبكر وبالتايل 
فاإنه ي�ساعد على �لعي�ص �أطول قدر ممكن.

وي�ساعد �لثوم �أي�سا على تعزيز �ملناعة 

يحفز  كونه  �حليوية،  �مل�ساد�ت  مثل  متاما 
م��و�د  �إط���الق  على  �ل�سحية  �ل��دف��اع��ات 
للعثور  �ملناعي  �جلهاز  تن�سط  كيميائية 
و�لق�ساء  �جل�سم  يف  �لأجانب  �لغز�ة  على 
عليهم. كما يحتوي �لثوم �أي�سا على ن�سبة 
عالية من فيتامني "�سي"، ما قد ي�ساعد يف 
�لربد  ن��زلت  مثل  باأمر��ص  �لإ�سابة  منع 

و�لإنفلونز� و�للتهابات �لد�خلية.

تصرف خاطئ تفعله األمهات 
يصيب الرضيع بـ 3 أمراض

* وكاالت
خ��الل  خ��اط��ئ��ة  بت�سرفات  �لآب����اء  بع�ص  ق���وم 
على  يوؤثر  رمبا  بع�سها  �لر�سع،  �لأطفال  مع  تعاملهم 
�سحتهم ب�سورة �سلبية، وخا�سة هز �لأطفال ب�سورة 
لهز  �لأمهات  بع�ص  مد�عبتهم.وتلجاأ  �أثناء  عنيفة 
عن  �لتوقف  �أجل  من  �أو  تنوميهم،  �أجل  من  �لر�سع 
�إىل  �لر�سع  برمي  �لآباء  بع�ص  يقوم  بينما  �لبكاء، 
�أعلى و�لتقاطهم على �أيديهم، �أثناء مد�عبتهم، لكن 
ذلك يوؤثر على مخ �لأطفال و�أن�سطتهم �حلياتية يف 
فاإن  �لرو�سية  �سبوتنيك  وكالة  �مل�ستقبل.وبح�سب 

�لرقبة  ع�سالت  لأن  �لدماغ،  على  يوؤثر  �لر�سع  هز 
كامل،  ب�سكل  ر�أ�سهم  ثقل  تدعم  ول  �سعيفة،  تكون 
م�سرية �إىل �أن تعر�سهم للهز بقوة يجعل �ملخ يتحرك 
د�خل �جلمجمة، ب�سورة قد توؤثر عليهم �سلبا. هز 
�لر�سع ينتج عنه 3 خماطر، ت�سمل �لعمى �جلزئي 
�أو �لكلي، كما يت�سبب يف م�سكالت يف �لتعلم، ويوؤدي 
�إىل تاأخر �لنمو. وتظهر �أعر��ص تاأثر �لر�سع �سلبا 
�إىل  ت��وؤدي  كما  �سديد،  هياج  �أو  ع�سبية  �سكل  على 
مظاهر �سوء �لتغذية، �إ�سافة �إىل �سعوبة يف �لبقاء 

م�ستيقظا.

رضيع ينقذ شقيقه التوأم من 
الموت ..

* وكاالت
�سقيقه  �أنقذ  طفلها  �إن  بريطانية  �م��ر�أة  قالت 
�لتو�أم من �ملوت �ملحقق �أثناء وجودهما يف �حلا�سنة 
بعدما قام مبعانقته. عندما �أ�سيبت هانا زميونيا )28 
عامًا( من ريك�سهام، �سمال ويلز باآلم �ملخا�ص قبل 15 
�لأطباء  طلب  �لطبيعي،  ولدتها  موعد  من  �أ�سبوعًا 
منها �ل�ستعد�د لالأ�سو�أ. وقد �أجنبت هانا تو�أمًا يزن 
يزن  و�لآخ���ر  و�ح���د�،  كيلوغر�ما  ح��و�يل  �أحدهما 
وحدة  يف  و�سعهما  مت  حيث  فقط،  كيلوغر�م  ن�سف 
وفقا  بولتون،  روي��اب  م�ست�سفى  يف  �ملركزة  �لعناية 
�أ�سبوعًا يف �مل�ست�سفى،  ملوقع 24 �لإخباري. وبعد 14 
بد�أت حالة �لطفل ديالن يف �لتح�سن ومت �ل�سماح له 
دينول  �لتو�أم  �سقيقه  بقي  حني  يف  للمنزل،  بالعودة 
يف حالة يرثى لها وخا�سة بعد �نف�ساله عن �سقيقه، 
ه��ان��ا وزوج��ه��ا ت�سايف  م��ن  للطلب  �لأط��ب��اء  دف��ع  م��ا 
عليه.   �ل��ود�ع  نظرة  و�إلقاء  للقدوم  ديالن  وطفلهما 
�إل �أن �لأقد�ر �ساءت باأن يكون عناق ديالن ل�سقيقه 
دينول ملدة خم�ص دقائق �سببًا يف �إنقاذ حياته، حيث 
ما  بالرتفاع  ج�سمه  يف  �لأوك�سجني  م�ستويات  بد�أت 
�أدى �إىل حت�سن حالته. وبعد يومني من �حلادثة مت 
�أخرى، وبد�أ معدل �سربات  نقل دينول �إىل حا�سنة 
قلبه بالعودة �إىل حالته �لطبيعية، و��ستعاد �لطفل 

قدرته على �لتنف�ص ب�سكل �سبه طبيعي. وبعد �سبعة 
ب�سكل  دينول  تعافى  �مل�ست�سفى،  يف  مكوثه  من  �أ�سهر 
تام، ومت �ل�سماح له بالعودة �إىل �ملنزل. وقالت هانا 
باملعجزة،  �أ�سبه  �لأم��ر  "كان  حدث:  ما  على  معلقة 
فعندما مت جمع ديالن ب�سقيقه دينول يف �حلا�سنة 

نف�سها لب�سع دقائق، ظهرت عالمات �لتح�سن عليه".
�سحة  يف  �ملفاجئ  �لتغيري  ب��اأن  �لأطباء  ويقول 
�لعديد  �أن  رغم  علمي،  تف�سري  �أي  له  لي�ص  �لطفل، 
با�سم  يعرف  �أ�سبح  مب��ا  يوؤمنون  ب��ات��و�  �لآب���اء  م��ن 
ميل  ديلي  �سحيفة  نقلت  ما  وفق  �لإنقاذ"،  "عناق 

�لربيطانية.

استبدال رئتي مراهق بسبب 
السجائر اإللكترونية

* وكاالت
مر�هق  �سدر  يف  رئتني  �أمريكيون،  �أطباء  زرع 
لأول مرة، ب�سبب �لأ�سر�ر �خلطرية �لتي تعر�ست 
�ل�سجائر  تدخينه  نتيجة  �ل�سابقتان  رئتاه  لها 
�أّن  �أمريكية  �إعالم  و�سائل  و�أف��ادت  �لإلكرتونية. 
�ل�سحي  فورد  هرني  مركز  يف  �أُجريت  "�لعملية 
�ملا�سي،  �ل�سهر  م��ن   15 �ل���  يف  دي��رتوي��ت  مبدينة 
يعاين  وهو  للم�ست�سفى  مر�هق  �إدخ��ال  مت  �أن  بعد 
ل  �إّن��ه  �لأطباء  قال  برئتيه،  ح��ادة  �لتهابات  من 
ميكن عالجهما". و�أ�سارت �إىل �أّن"�ملر�هق �لذي مل 

جُترى  �لعامل  يف  �سخ�ص  �أول  هو  ��سمه  عن  تف�سح 
ناجمة  �إ�سابة  نتيجة  رئتني  ��ستبد�ل  عملية  له 
�أّن  م�سيفة  �لإلكرتونية"،  �ل�سجائر  تدخني  عن 
لل�سفاء  ويتماثل  �مل�ست�سفى  يف  يز�ل  ل  "�ملري�ص 
نعمة،  ح�سن  �لدكتور  وقال  ببطء".  لك  كان  و�إن 
"هذه �لإ�سابة هي �سر  �إّن  �أجرى �جلر�حة،  �لذي 
�أن عالج  �أو�جهه من قبل.. و�حلقيقة  حقيقي مل 
لي�ص  للرئتني  �ل�سجائر  تلك  حتدثه  �لذي  �ل�سرر 
ب�ساأن  �أطفالهم  يحّذرو�  باأن  �جلميع  و�أن�سح  �سهاًل، 

هذه �ل�سجائر".

أطعمة ضارة بالكبد
* وكاالت

توخي �حلذر يف �لأطعمة �لتي نتناولها، �سرورٌة 
ُمِلحة؛ كون بع�ص منها ي�سر بالكبد؛ مما قد يرتتب 
�لإن�����س��ان.وذك��رت  �سحة  ت��ه��دد  م�ساعفات  عليه 
�أن  عربية"،  نيوز  "�سكاي  نقلتها  طبية،  در����س��ات 
هناك  بينما  كبرًي�،  �سرًر�  ُت�سبب  �لأطعمة  بع�ص 
و�لتي  بالكبد  �ل�سارة  مفيدة.و�لأطعمة  �أخ��رى 
�حل��م��ر�ءرغ��م  ه��ي:�ل��ل��ح��وم  عنها  �لب��ت��ع��اد  يجب 
�لدهون،  من  عالية  ن�سبة  تت�سمن  �أنها  �إل  منافعها 

من  نقلل  �أن  يجب  ل��ذ�  ا؛  دهنيًّ �لكبد  جتعل  �لتي 
وتعوي�ص  �لإم���ك���ان،  ق���در  �مل�����س��ت��خ��دم��ة  �ل��ك��م��ي��ة 
و�لأ�سماك. �لبي�ساء  �للحوم  من  �ملطلوب  �لربوتني 

�أب��رز  م��ن  �ملقلية  �لأطعمة  �ملقليةُتعد  �لأطعمة 
�لأغذية �مل�سرة ب�سحة �لكبد؛ كونها تت�سمن ن�سبة 
ت��وّرم  ح��دوث  يف  تت�سبب  �لتي  �ل��ده��ون  من  كبرية 
�لع�سوي  �لهند  جوز  زيت  ��ستخد�م  وميكن  للكبد، 
ل  حتى  �ل��ف��رن؛  يف  و�سعها  �أو  �لأط��ع��م��ة  لتقليب 

حتتاج لكمية كبرية من �لدهون.

ما الذي يفعله اإلفراط في تناول 
السكر بأدمغتنا؟

* وكاالت
�ل�سكر  من  �لكثري  �أن  �مل��ع��روف  من 
يوؤدي  �أن  ميكن  �لغذ�ئية  �لوجبات  يف 
ولكن  �ل�سكري،  ومر�ص  �ل�سمنة  �إىل 
�أن  ل��و  كما  �أح��ي��ان��ا  مقاومته  ت�سعب 
تلك  بحالوة  ب�سدة  مرتبطة  �أدمغتنا 
على  �عتماد�  �جل�سم  �لأطعمة.ويعمل 
�جللوكوز،  على  �أدق  مبعنى  �أو  �ل�سكر، 
وه����ي ك��ل��م��ة م�����س��ت��ق��ة م���ن �ل��ك��ل��م��ة 
glukos �لتي حتني �حللو.  �ليونانية 
تتكون  �لتي  �خلاليا  �جللوكوز  ويغذي 

�ملخ  خاليا  ذلك  يف  مبا  �أج�سامنا،  منها 
�لأ�سباب  لهذه  �لع�سبية(.  )�خلاليا 
فور�..  جتنبها  �ل�سكر!  �أكل  من  خففو� 
ب�"�ل�سكر  غنية  وم�سروبات  �أغ��ذي��ة 
موقع  ن�سره  تقرير  �خلفي"وك�سف 
"ليف �ساين�ص" �أن �لإفر�ط يف تناول 
�أدمغتنا،  يف  كبري  ب�سكل  يوؤثر  �ل�سكر 
يتم  �حل��ل��وة،  �لأطعمة  ت��ن��اول  وعند 
�ل��دم��اغ،  يف  �مل��ك��اف��اآت  ن��ظ��ام  تن�سيط 
�لذي يطلق عليه ��سم نظام �لدوبامني 
 mesolimbic( �لطريف  �لو�سطي 

dopamine system(.ويعرف 
يف  كيميائية  م���ادة  ب��اأن��ه  �ل��دوب��ام��ني 
�لع�سبية  �خل��الي��ا  ت�سدرها  �ل��دم��اغ 
�لذي  �حل��دث  �أن  �إىل  ت�سري  �أن  وميكن 
�إي��ج��اب��ي��ا. ك���ان  �إن��ت��اج��ه��ا،  �إىل  �أدى 
نف�سه  وجتديد  ت�سكيل  �لدماغ  ويعيد 
ت�سمى  عملية  خ��الل  م��ن  با�ستمر�ر 
�لعملية  لهذه  وميكن  �لع�سبية،  �ملرونة 
�ملكافاآت،  نظام  يف  تغيري�  حت��دث  �أن 
مل�سار  �ملتكرر  �لتن�سيط  ي���وؤدي  حيث 
�ملكافاأة، عن طريق �ملخدر�ت �أو تناول 

�ل��ك��ث��ري م��ن �لأط��ع��م��ة �مل���ح���الة، �إىل 
ما  �ملتكرر،  �لتحفيز  مع  �لدماغ  تكييف 
حالة  �لت�سامح.ويف  من  نوع  �إىل  يوؤدي 
نحتاج  فاإننا  �حللوة،  �لأطعمة  تناول 
على  للح�سول  منها  �ملزيد  تناول  �إىل 
كال�سيكية  �سمة  وهي  �ملجزي،  �ل�سعور 
حاجتنا  عن  �لنظر  لالإدمان.وب�سرف 
فاإن  �أج�سادنا،  لت�سغيل  �لطعام  �إىل 
�لرغبة  من  يعانون  �لنا�ص  من  �لعديد 
خا�سة  �لطعام،  تناول  يف  �ل�سديدة 

عند �لإجهاد �أو �جلوع . 
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ما الذي يسببه تدخين النرجيلة 
لـ45 دقيقة؟

* وكاالت
املخاطر  من  بالعديد  الرنجيلة  تدخني  ي�ساهم 
التي  الزمنية  الفرتة  يف  تاأثريا  اأكرث  ت�سبح  انها  اىل 

يتم تدخينها واملدة التي ي�ستغرقها املدخن.
التبغ  تدخني  وعللاج  منع  مركز  رئي�س  وحتللدث 
مو�سكو،  ملركز  التابعة  الكيميائية  غري  واالعتمادات 
اأوليغ كوتو�سيف، عن خماطر تدخني الرنجيلة قائا 
"يتم تدخني ال�سجائر لفرتة ق�سرية، وال�سي�سة لفرتة 
ال تقل عن �ساعة، وبالتايل فاإن للرنجيلة تاأثري �سار 
الرنجيلة  اأن  اىل  واأ�سار  اجل�سم".  على  االأمد  طويل 
تدخني  اأن  واأو�سح  ال�سجائر،  من  اأكرث  �سررا  ت�سبب 
الرنجيلة ملدة 45 دقيقة، يوؤدي اإىل ا�ستهاك كمية 
كبرية من اأول اأوك�سيد الكربون والنيكوتني، اأكرب من 
ذلك  اأن  ال�سجائر.واأ�ساف  علبة  يف  املوجودة  تلك 
و�سغط  القلب  �سربات  مللعللدالت  زيلللادة  اإىل  يلللوؤدي 
احتمال  وزيادة  الرئة  لتعطيل عمل  باالإ�سافة  الدم 
االإ�سابة بااللتهاب الرئوي، باالإ�سافة الأن املدخنني 
جمهود  حتمل  على  الللقللدرة  انخفا�س  مللن  يعانون 
بدين، كما اأن حاالت االإغماء والت�سمم باأول اأك�سيد 

الكربون تعترب االأكرث انت�سار يف العامل.
كللمللا حللللذر الللطللبلليللب ملللن انللتللقللال االأملللرا�لللس 
الأكرث  الواحدة  الرنجيلة  تداول  اأثناء  والفريو�سات 
فوهة  با�ستبدال  ذلللك  مت  واإن  حتى  �سخ�س،  مللن 
االأنبوب  يف  اأي�سا  تتواجد  الفريو�سات  الأن  جديدة، 

نف�سه ومن ال�سعب تطهريها يف املقاهي اأو املطاعم.
"باأن التدخني يف غرفة غري مهيئة  وتابع قائا، 
دخان  من  مبا�سر  غري  لتاأثري  يوؤدي  �سيئة  بتهوية  اأو 

التبغ". 

هبوط الدورة الدموية
* وكاالت

الدموية هو هبوط عام  الدورة  هبوط 
الذي  الدموية  الللدورة  يف  يحدث  خا�س  اأو 
نف�سه،  القلب  اأو  القلب  حميط  ي�سببه  قد 
الدموية  الللدورة  بهبوط  االإ�سابة  وتللوؤدي 
اإىل عجز اجلهاز الدوري عن احلفاظ على 
اإمدادت املواد الغذائية واالأك�سجني والعجز 
اأي�سًا عن اإزالة ثاين اأك�سيد الكربون ونواجت 
حللدوث  اإىل  يللللوؤّدي  ممللا  االأيلل�للس  عملية 
توزيع  عملية  يف  وا�للسللرابللات  اخللتللاالت 
وكمية  حجم  يف  نق�س  ي�سبب  قد  اأو  الللدم 
الدم، ويحدث هبوط الدم يف جميع اأجزاء 
اجل�سم الذي يتمثل بفقدان كمية كبرية من 
الدم واإنهيار جميع اأنظمة الدورة الدموية 
الهبوط  اإرجاع  اأنه ميكن  ال�ساقني، حيث  يف 
اجللطة.قد  مثل  معينة  نقطة  يف  املحدد 
يكون هبوط الدورة الدموية حادًا يف بع�س 
يف  الدموية  اللللدورة  هبوط  الأّن  احلللاالت 
القلب يوؤثر على �سرايني واأوردة القلب مثل 
ال�سريان االأورطي وال�سريان االأبهر مما قد 
يف  الهبوط  ي�سبب  وقد  الوفاة،  اإىل  يللوؤّدي 
الدورة الدموية اأي�سًا اإىل ف�سل يف االأع�ساء 
وتوقف االأوعية الدموية املحيطة اأو ف�سلها 
اأقل  بقوة  ياأتي  اآخر  نوع  وهناك  وال�سدمة 
مللن هللبللوط اللللدورة الللدمللويللة وهللو ق�سور 
اإىل  توؤدي  التي  الدموية.االأ�سباب  الدورة 

هبوط الدورة الدموية �سرب ماء البحر. 
خا�سة  اجلراحية  بالعمليات  القيام 
عند االأ�سخا�س الذين فقدوا كميات كبرية 
اجلراحية.  العملية  اأثللنللاء  يف  اللللدم  مللن 

امل�ساريقي  ال�سريان  مبتازمة  االإ�للسللابللة 
الللعلللللوي. ا�للسللتللخللدام بللعلل�للس االأنللللللواع من 
االأدويللللللة والللعللقللاقللري الللتللي تللعللمللل على 
ي�سّبب  مّمللا  الدموية  ال�سفيحات  تن�سيط 
بال�سدمة.  االإ�للسللابللة  اخللللرثة.  تكوين  يف 
�سوائل اجل�سم عرب  من  فقدان كمية كبرية 
حجم  تقليل  ي�سبب  ممللا  الللبللويل  اجلللهللاز 
االأدوية  الدم.تناول  هبوط  وبالتايل  الدم 
الللدم.  �سغط  على  تللوؤثللر  التي  والعقاقري 
بحّمى  االإ�سابة  القلب.  باأمرا�س  االإ�سابة 
الدموية  الللدورة  هبوط  ال�سنك.اأعرا�س 
ال�سعور   - واللللدوار.  بالدوخة  االإ�سابة   -
من  املعاناة   - االإغماء.  حدوث   - بالغثيان. 
والعط�س  باجلفاف  االإح�سا�س   - االإرهللاق. 
غللري املللعللتللاديللن.- فللقللدان الللذاكللرة وقلة 
ال�سعور   - الروؤية.  و�سوح  عدم   - الرتكيز. 
بالربد واجللد ال�ساحب. - التنف�س ال�سريع 
االإح�سا�س   - بالكاآبة.  ال�سعور   - ال�سحل. 
بخدر ووخز يف اليدين والقدمني. - حدوث 
وال�ساقني.  والكاحلني،  القدمني،  يف  انتفاخ 
والقدمني.  ال�ساقني  يف  تقرحات  ظهور   -
االإ�سابة   - والع�سات.  املفا�سل  ت�سنج   -
هبوط  من  الوريدية.الوقاية  بللالللدوايل 
االأدويللة  جرعات  تقليل   - اجل�سم  يف  الدم 
ال�سغط  هللبللوط  ت�سبب  والللتللي  املللتللنللاولللة 
االنت�سابي. - عدم الوقوف دون حركة مدة 
 - الطعام.  يف  امللح  كمية  زيللادة   - طويلة. 
االبتعاد عن تناول الكحول. - تناول كمية 
هبوط  حللدوث  ال�سوائل.عاج  من  كبرية 
كبرية  كميات  تناول   - الدموية  اللللدورة 

�سحي  غللذائللي  نظام  اعتماد   - امللللاء.  مللن 
الغذائية  العنا�سر  جميع  على  يحتوي 
اخللل�للسللار،  مللثللل  اجللل�للسللم،  ل�سحة  املللفلليللدة 
واللللدجلللاج مللنللزوع الللد�للسللم، والللفللواكلله، 
تغيري   - واالأ�للسللمللاك.  الكاملة،  واحلللبللوب 
على  اال�ستلقاء  حالة  من  اجل�سم  و�سعيه 
على  االتللكللاء  اأو  اللللوقلللوف،  اإىل  الللظللهللر 
لب�سع  عميق  نف�ٍس  اأخللذ  حللائللط.  اأقلللرب 
فرتة  يف  ال�سرير  من  النهو�س  عند  دقائق 
م�ستقيمة،  بو�سعية  واجللو�س  ال�سباح 
م�ستوى  عن  قليًا  الراأ�س  رفع  ل  املف�سّ ومن 

باأّي  االإ�سابة  لتجّنب  النوم  عند  اجل�سم 
اأعلللرا�لللس. - تللنللاول علللدد مللن الللوجللبللات 
تناول  من  والتقليل  اليوم،  طوال  ال�سغرية 
عالية  ن�سبة  على  حتتوي  التي  الوجبات 
واالأرز،  املعكرونة،  مثل  الكربوهيدرات  من 
االأحذية  ارتداء   - واخلبز.  والبطاط�س، 
ارتلللداء  وجتللّنللب  العمل،  اأثللنللاء  املريحة 
وارتلللداء  طللويلللللة،  لللفللرتة  الللعللايل  الكعب 
القدمني  دفء  علللللى  للحفاظ  اجلللللوارب 
 - جلللدًا.  �سيقة  تللكللون  ال  اأن  مللراعللاة  مللع 

والتاأمل. للمو�سيقى،  اال�ستماع 

نصائح للحد من الفيروسات المنتشرة 
عن طريق الحالقة

* وكاالت
ال�سحية  اللل�للسللوؤون  مديرية  اأطلقت 
انت�سار  مللن  للحد  للحاقني  ن�سائح   9
املرتددين  بني  العدوى  ونقل  الفريو�سات 
عللللليللهللم يف اطللللار ملللبلللادرة »احللللاقلللني«، 
احلاقة  ب�سالونات  العاملني  لتوعية 
ال�سحيني  املثقفني  يللد  على  والتجميل 
ا�ستكماال  وذللللك  للللللمللديللريللة  الللتللابللعللني 
من  للحد  �سحة«  مليون   100« ملللبللادرة 
الكبدية.  بالفريو�سات  العدوى  انت�سار 
ا�ستعمال  :1-يحظر  الن�سائح  و�سملت 
الللل�لللسلللفلللرة اللللللواحلللللدة بللللني اللللزبلللائلللن 
احلاقة  �سفرات  منها  بللدال  وي�ستخدم 
كل  يللقللوم  اأو  الللواحللد  اال�للسللتللخللدام  ذات 
به  اخلا�سة  ال�سفرة  باإح�سار  مللواطللن 
اأثلللنلللاء احللللاقلللة.٢- حللظللر ا�للسللتللخللدام 
الق�سافة،  واملللقلل�للس،  احللللادة  االأدوات 
العناية  اأدوات  الللا�للسللقللة،  الللعللد�للسللات 
االأدوات  من  وغريها  امللقاط  بالب�سرة، 
الكوافري  حمات  داخللل  �سيدة  من  الأكللرث 
املريلة  ا�ستخدام  التجميل.٣-  ومراكز 

مواطن  لكل  واملاكنتو�س  البا�ستيكية 
اال�ستعمال  نهاية  بعد  منها  والتخل�س 
ويللحللظللر ا�للسللتللخللدام املللريلللللة الأكلللرث من 
مطاطي  جوانتي  ارتداء  يتم   -4 مواطن. 
ارتللداء  ويحظر  مللواطللن  لكل  »التك�س« 
احلر�س  مواطن.5-  من  الأكرث  اجلوانتي 
ب�سيط  خللد�للس  لللو  حللتللى  اجلللللروح  علللللى 
االأيللدي  وغ�سل  تطهريه  يف  وامللل�للسللارعللة 
التعامل  قبل  واللل�للسللابللون  بللاملللاء  جلليللدا 
الوجه  م�سح  فوط  ا�ستبدال  االآخللر.٦- 
مناديل  اأو  واحدة  مرة  ا�ستخدام  بفوطة 
�سخ�س  من  العدوى  نقل  لتجنب  ورقية 
التخل�س  اال�للسللتللخللدام.٧-  اأثللنللاء  الأخللر 
بالعاقة  اخلا�سة  احلللادة  االأدوات  من 
 safety« االأمان  �سندوق  يف  التجميل  اأو 
مبقدار  الكلور  ا�ستخدام   -٨  .»BOX
لتنظيف  مياه  مثلهم  مرات  الأربللع  واحد 
 -9 العدوى.  نقل  لتجنب  امللوثة  االأ�سطح 
بالتوعية  اخلا�س  املل�سق  بو�سع  االلتزام 
ال�سحية  املمار�سة  لتو�سيح  �سالون  كل  يف 

االآمنة

إليك أساليب تثبيت المكياج 
بدون مثبت

* وكاالت
تثبيت املكياج اليومي، مطلب غالبية ال�سيدات. اإذ 
ما من �سيدة ال تعاين زوال مكياجها او حتى تفتته بعد 
مرور ب�سعة �ساعات ال اكرث. وهذا ما يعر�س اطالتها 
للكثري من ال�سوائب، ويجعلها م�سطرة ال�سافة مل�سات 
يبحثن عن  اللواتي  من  واالآخللر.اذا كنت  بني احلني 
ان  في�سرنا  اليوم،  طوال  املكياج  لتثبيت  فعالة  طرق 
معرفة  عليك  اوال  احليل.اإمنا  بع�س  على  نطلعك 
وجتعله  مكياجك  تف�سد  التي  الرئي�سية  اال�سباب 
طوال  املكياج  ثبات  عدم  اأ�سباب  �سريعا:1.  يتحلل 
�ساعات  الب�سرة  على  يثبت  مكياج  مللن  اللليللوم:مللا 
�سناأتي  التي  العوامل  ال�سيدة  تاأخذ  مل  اإذا  طويلة، 
علللللى ذكللرهللا يف االعللتللبللار. واأبللللرز هلللذه الللعللوامللل 
الوجه،  لب�سرة  الدهنية  االإفلللرازات  هي:التلوث، 
�سوء  يف  اأو  الطلق  الهواء  يف  طويلة  �ساعات  مت�سية 
مكياج  م�ستح�سرات  ا�ستخدام  عدم  التعرق،  النهار، 
املكياج. تطبيق  يف  اأخللطللاء  عللاللليللة،  جلللودة  ذات 
من  �سرورة  "ترميمه"  ي�سبح  املكياج،  يف�سد  عندما 
اليوم.٢.  طوال  متقنة  اإطالة  على  احلفاظ  اأجل 
معرفة  مثبت:بعد  بلللدون  املللكلليللاج  لتثبيت  حلليللل 
لك  نعر�س  املكياج،  زوال  اىل  تللوؤدي  التي  اال�سباب 
تثبيت  يف  ت�ساهم  التي  واخلطوات  احليل  من  عددًا 
مثبت.•  بدون  اإ�سافية  �ساعات  الب�سرة  على  املكياج 
الب�سرة:الركيزة االأوىل جلعل املكياج ي�ستمر طويا 
على الب�سرة، يكمن يف االإعتناء بالب�سرة نف�سها. هذا 
ومرّطبة.  نظيفة  الب�سرة  جعل  على  احلر�س  يعني 
ال�سروري  من  انه  تدرك  ان  ال�سيدة  على  وبالتايل، 
الب�سرة  لتنظيف  االأ�سبوع  يف  مرتني  الوجه  تق�سري 
املنا�سبة،  الكرميات  با�ستخدام  وترطيبها  بالعمق، 
ومللتللوازن،  �سحي  غذائي  نظام  اإتللبللاع  اإىل  اإ�سافة 
يف  ت�ساهم  العوامل  هللذه  كل  بكرثة.  املياه  و�سرب 
احلفاظ على ب�سرة �سحية ونظيفة.• م�ستح�سرات 
التجميل  م�ستح�سرات  ا�ستخدام  املهم  من  التجميل: 
التي  االأنواع  انتقاء  اإىل  اإ�سافة  عالية،  جودة  ذات 

�سررا.  بها  تلحق  لئا  الب�سرة  نوعية  مع  تتنا�سب 
احل�سا�سة  الب�سرة  �ساحبات  املللثللال،  �سبيل  فعلى 
على  تطبيقه  قبل  اليد  على  الكرمي  جتربة  عليهن 
الوجه، للتاأكد من عدم ح�سول اأي اأعرا�س جانبية، 
على  ح�سا�سية.كذلك  ظهور  اأو  الب�سرة  كاحمرار 
فائ�سا  يعانني  اللواتي  الدهنية،  الب�سرة  �ساحبات 
مكياج  م�ستح�سرات  ي�ستخدمن  ان  االفلللرازات،  يف 
الزيوت.•  الدهنية اي خالية من  الب�سرة  بل  خا�سة 
الربامير  بتطبيق  البدء  املهم  من  الربامير:  تطبيق 
اأي  وامت�سا�س  الوجه  لون  توحيد  لل  الب�سرة  على 
العديد  هناك  املكياج.  تف�سد  قد  دهنية  اإفللرازات 
الباهتة  الب�سرة  مينح  بع�سها  الربامير،  اأنللواع  من 
البقع  يخفي  وبع�سها  اإليه  حتتاج  الللذي  االإ�للسللراق 
�ساحبات  منه  تعاين  قد  الذي  واالحمرار  اللونية 
املكياج  تطبيق  اأدوات  ا�ستخدام  اجلافة.•  الب�سرة 
ال�سيدة  تنتبه  اأن  يندر  العالية:قد  اجلللودة  ذات 
الري�سة واالإ�سفنجة و�سواهما  ا�ستخدام  اأهمية  اإىل 
باالإ�ستثمار  ين�سح  لذلك  املكياج.  تطبيق  اأدوات  من 
يف  جللدا  ت�ساعد  الللتللي  االأدوات  هللذه  مللن  عللدد  يف 
الوجه  وبودرة  العينني  ظال  تطبيق  طرق  حت�سني 
وبودرة الوجنتني.• كرمي االأ�سا�س اأوال: خطاأ فادح 
خايف  تطبيق  عللرب  ال�سيدات  مللن  العديد  ترتكبه 
الفاوندي�سن  قبل  الكون�سيلري  اأي  ال�سوداء  الهاالت 
يجب  اإذ  ال�سحيح،  هو  فالعك�س  االأ�سا�س.  كرمي  اأي 
لتطبيق  االنتقال  ثللم  اأوال،  الفاوندي�سن  تطبيق 
خايف الهاالت ال�سوداء، ثم مزج االإثنني جلعل اللون 
متناغم ومن�سجم، ولتجنب بروز اأي بقع، مما يجعل 
احلللرة:  الللبللودرة  تطبيق  طويًا.•  ي�ستمر  املكياج 
طويًا،  ي�ستمر  جعله  ويف  املكياج  تثبيت  يف  ت�ساهم 
اأنها متت�س االإفرازت الدهنية الزائدة.  اإ�سافة اإىل 
للراغبات يف احل�سول على مكياج غري �سميك ين�سح 
القليل  تطبيق  يكفي  احلللرة.  الللبللودرة  با�ستخدام 
الري�سة  با�ستخدام  الوجه  على  احلرة  البودرة  من 

املنا�سبة.

* وكاالت
خطر  مللن  اللللدم  �سغط  ارتللفللاع  يللزيللد 
مثل  عديدة،  �سحية  مب�ساعفات  االإ�سابة 
اأمرا�س الكلى وم�ساكل يف الروؤية والنوبات 
الللقلللللبلليللة واللل�للسللكللتللة الللدمللاغلليللة.وقللال 
تناول  اإن  العامة  ال�سحة  يف  اأخ�سائيون 
ارتفاع  يخف�س  اأن  ميكن  ال�سلمون  �سمك 
�سغط الدم، حيث يحتوي على ن�سبة عالية 
يعتمد  رئي�س  معدن  وهو  البوتا�سيوم-  من 
�سحيح،  ب�سكل  ليعمل  ب�سدة  اجل�سم  عليه 
عن  الللدم  �سغط  خف�س  على  ي�ساعد  الأنلله 
طريق موازنة االآثار ال�سلبية للملح.ويو�سح 
الربيطاين:   Blood Pressure مركز 
�سغط  يف  التحكم  على  الكليتان  "ت�ساعد 
ال�سوائل  كمية  يف  التحكم  طريق  عن  الدم 
بذلك  الكليتان  وتقوم  اجل�سم.  يف  املخزنة 
اأي  وامت�سا�س  الللدم  ت�سفية  طريق  عللن 
املثانة  يف  تخزينها  ثم  اإ�سافية،  �سوائل 
تللوازنللا  العملية  هللذه  وت�ستخدم  كللبللول. 
ل�سحب  والبوتا�سيوم  ال�سوديوم  بني  دقيقا 

املاء عرب جدار من اخلايا من جمرى الدم 
اإىل قناة جتميع توؤدي اإىل املثانة. ويزيد 
جمرى  يف  ال�سوديوم  كمية  من  امللح  تناول 
من  يقلل  ما  الدقيق،  التوازن  ويدمر  الدم 
املاء". مللن  التخل�س  على  كليتيك  قللدرة 

وي�سيف املركز قائا: "اإن تناول املزيد من 
م�ستويات  من  يزيد  واخل�سروات،  الفاكهة 
البوتا�سيوم وي�ساعد على ا�ستعادة التوازن 
بكفاءة  للعمل  الكليتني  يدعم  ما  الدقيق، 
اإىل  الدم  �سغط  خف�س  اإىل  ويللوؤدي  اأكللرب، 

اأي�سا  الدرا�سات  �سحي".واأظهرت  م�ستوى 
الدم. ارتفاع �سغط  البوتا�سيوم يف  فعالية 

اأن  درا�للسللة   ٣1 لنحو  كبري  حتليل  ووجللد 
كبري  ب�سكل  يخف�س  البوتا�سيوم  تللنللاول 
اإىل  اإ�سافته  عند  خا�سة  الللدم،  �سغط  من 
ال�سوديوم.وتو�سلت  عللايل  غذائي  نظام 
من  احلللد  اأن  اإىل  اأي�سا  الدرا�سات  اإحللدى 
املاء  احتبا�س  زيادة  اإىل  اأدى  البوتا�سيوم، 
االأ�سحاء،  االأ�سخا�س  لللدى  الللدم  و�سغط 
املوز  طبيعي.ويعد  دم  �سغط  لديهم  ممن 
االأبحاث  ولكن  للبوتا�سيوم،  غنيا  م�سدرا 
اأظهرت اأن ال�سلمون يحتوي على كمية اأكرب 
اأن تناول نظام  البوتا�سيوم عموما.كما  من 
الكثري  على  يحتوي  الد�سم  قليل  غذائي 
واالأرز  الكاملة  احلبوب  مثل  االألياف،  من 
واخلبز واملعكرونة، ي�ساعد اأي�سا يف خف�س 
مبمار�سة  اخللللرباء  الللدم.ويللو�للسللي  �سغط 
التمارين الريا�سية بانتظام خلف�س �سغط 
الدم، عن طريق احلفاظ على �سحة القلب 

واالأوعية الدموية يف حالة جيدة.

غذاء شائع يحد من خطر ارتفاع 
ضغط الدم
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ماسك البيض والقهوة لعالج 
الهاالت السوداء

* وكاالت
ال�سائعة  امل�ساكل  اأكرث  من  ال�سوداء  الهاالت  تعد 
حول  تظهر  ما  ودائللمللًا  امللللراأة،  بجمال  تتعلق  التي 
اأ�سباب  املقال  هذا  خال  من  نقدم  و�سوف  العينني، 
�سهلة  الطبيعية  املا�سكات  واأف�سل  ال�سوداء  الهاالت 
اأ�سباب  ال�سوداء.  الهاالت  لعاج  التح�سري  وب�سيطة 
الهاالت ال�سوداء:بع�س االأمرا�س وامل�ساكل ال�سحية 
الهرمونات  ا�للسللطللراب  الكلى  ومر�سى  الللدم  كفقر 
ال�سهر  العمر  يف  التقدم  واللللوالدة  وتغريهااحلمل 

الأوقات طويلة وب�سكل م�ستمر وعدم النوم الكايف
اأمام  اجللو�س  كرثة  املناعة  جهاز  يف  خلل  وجود 
املحمولةاالكتئاب  والللهللواتللف  احلللا�للسللوب  �سا�سات 
اإنقا�س الوزن �سريعًا العامل الوراثي  والتوتر والقلق 
ال�سوداء  الللهللاالت  لللعللاج  والللقللهللوة  البي�س  ما�سك 
الرتكية  القهوة  م�سحوق  من  ملعقة  املا�سك  مكونات 
بيا�س بي�سة ملعقة من ع�سل النحل الطبيعي طريقة 
اأ�سيفي  ثم  جيدًا،  البي�سة  بيا�س  التح�سري:اأخفقي 
التقليب  مع  النحل  وملعقة ع�سل  القهوة  ملعقة  اإليها 
خليط  لديك  ويتكون  املكونات  تتجان�س  حتى  اجليد 
الذي  اخلليط  طبقي  اال�ستخدام:  طريقة  كرميي. 
ال�سوداء  بالهاالت  امل�سابة  املناطق  على  اإعللداده  مت 

واتركيه حتى يجف اغ�سلي وجهك باملاء الفاتر.
احر�سي على تكرار املا�سك يوميًا حتى تاحظي 

نتائج مر�سية  خلطات حلماية قدميِك يف ال�ستاء
ما�سك اآخر لعاج الهاالت ال�سوداء .

مكونات املا�سك: ٢ ملعقة من ع�سري اخليار.
٢ ملعقة من ع�سري الليمون.طريقة التح�سري:

جيدًاطريقة  الليمون  مع  اخليار  ع�سري  امزجي 
امل�سابة  املناطق  على  اخلليط  طبقي  اال�ستخدام: 
ال�سوداء بوا�سطة قطعة من القطن اتركي  بالهاالت 

اخلليط ملدة 15 دقيقة اغ�سلي وجهك باملاء الفاتر
احر�سي على تكرار الو�سفة ب�سكل يومي ملدة 10 
اأيام و�ستاحظني الفرق  ما�سك احللبة للتخل�س من 
�سغريه  ٢ملعقة  املا�سك:  مكونات  ال�سوداء  الهاالت 
م�سحوق  من  �سغرية  ملعقة  احللبة.ن�سف  بللذور  من 
الكركم. ملعقة �سغرية من احلليب. كمية منا�سبة من 
املاء  يف  احللبة  بذور  انقعي  التح�سري:  طريقة  املاء 
ملدة 5 �ساعات اطحني بذور احللبة املنقوعة واأ�سيفي 
طبقي  اال�ستخدام:  طريقة  واحلليب.  الكركم  اإليها 
ال�سوداء  بالهاالت  امل�سابة  املناطق  على  العجينة 
واتركيها ملدة 15 دقيقة. اغ�سلي وجهك باملاء البارد. 

احر�سي على تكرار املا�سك مرة واحدة اأ�سبوعيًا.

* وكاالت
تللزداد  االظللافللر،  حللول  اجللللللد  ت�سقق  م�سكلة 
وهي  وال�ستاء،  اخلريف  مو�سمي  يف  ملحوظ  ب�سكل 
تف�سد  النها  لل�سيدة،  االحلللراج  مللن  الكثري  ت�سبب 
اىل  و�سوال  تطورها  امكان  اىل  ا�سافة  اليدين  �سكل 
التهاب الب�سرة واحمرارها يف هذه املنطقة املحيطة 
باالظافر. وذلك ب�سبب اجلفاف الذي يلحق باجل�سم 
عموما والب�سرة املحيطة باالظافر حتديدا. فما هو 
اأ�سباب  ابللرز  هي  وما  امل�سكلة؟  لهذه  للت�سدي  احلل 
ت�سقق اجللد حول االظافر؟عندما تنخف�س درجات 
احلرارة، تنخف�س تلقائيا ن�سبة احت�سائنا ال�سوائل. 
وت�سققها.  الب�سرة  بجفاف  بالتايل  يت�سبب  ما  هذا 
وهي  امل�سكلة  هذه  تفاقم  اأخللرى  اأ�سباب  هناك  اإمنللا 

كالتايل:1. عدم اتباع نظام غذائي �سحي ومتوازن، 
ان  كذلك  جل�سمك.  الازمة  الفيتامينات  كل  يوفر 
ج�سمك  يفقد  الع�سوائية،  التخ�سي�س  انظمة  اتباع 
وب  اأ  الفيتامني  خ�سو�سا  الفيتامينات  من  الكثري 
دون  من  ال�سم�س  الأ�سعة  اليدين  تعر�س  و�للسللي.٢. 
يت�سبب  قد  ال�سم�س،  من  واق  بكرمي  م�سبقا  حمايتها 
ببع�س  اال�سابة   .٣ االظللافللر.  حللول  اجللد  بت�سقق 
من  تعترب  ال�سكري،  داء  منها  املزمنة  االمللرا�للس 
م�سببات م�سكلة ت�سقق اجللد حول االظافر.4. غ�سل 
املفرطة  للرطوبة  وتعري�سهما  با�ستمرار  اليدين 
حتتوي  التي  التنظيف  ادوية  ا�ستخدام  اىل  ا�سافة 
ق�سم  قفازات.5.  و�سع  دون  من  كيمياوي،  مواد  على 

االظافر، احل�سا�سية واالكزميا... الخ

هكذا تتخلصين من تشقق 
الجلد حول االظافر

فوائد حبوب الكالسيوم للحامل
* وكاالت

املهمة  الغذائية  العنا�سر  من  الكال�سيوم  ُيعّد 
فقد  احلللمللل؛  خللال  وخا�سة  الللعللامللة،  لل�سحة 
الكال�سيوم  تناول  اأّن  العلمية  الدرا�سات  اأثبتت 
خطر  ُيقّلل  احلمل  خال  بها  املُو�سى  بالكميات 
املعاناة من مرحلة ما قبل ت�سمم احلمل وارتفاع 
عدم  اأّن  اإىل  باالإ�سافة  هذا  عامة،  الدم  �سغط 
اجلنني  ب�سحب  يت�سبب  الكال�سيوم  على  احل�سول 
عن  ُي�سفر  ما  وهللذا  اأملله،  عظام  من  للكال�سيوم 
العظام  م�ستوى  على  م�ساكل  من  امللللراأة  معاناة 
اأثبتت  وقللد  عمرها،  مللن  الللقللادمللة  الللفللرتات  يف 
ل�سحة  مهّم  الكال�سيوم  اأّن  العلمية  الدرا�سات 
ح�سول  عللن  م�سوؤول  فهو  كبري؛  ب�سكل  اجلنني 
اإىل  باالإ�سافة  واأ�سنان قوية،  الطفل على عظام 
والع�سات،  واالأع�ساب،  القلب،  ل�سحة  اأهميته 
من  بها  املو�سى  عامة.الكمية  القلبي  والنظم 
باحل�سول  احلوامل  املخت�سون  ين�سح  الكال�سيوم 
على ما ال يقل عن 1000 مغ من الكال�سيوم ب�سكٍل 
الللغللذاء واإملللا مللن املكمات  اإّملللا مللن  يومي وذلللك 

 - الطبيعية:  الكال�سيوم  م�سادر  ومن  الغذائية، 
اإّنها  حيث  واجلللن؛  كاللن  ومنتجاته؛  احلليب 
اخل�سار   - الكال�سيوم.  م�سادر  اأف�سل  من  ُتعّد 
على  حتتوي  ولكّنها  الداكنة،  اخل�سراء  الورقية 
احلليب  يف  املوجودة  تلك  من  بكثرٍي  اأقللّل  كمياٍت 
بالكال�سيوم؛  املُدّعمة  االأطعمة   - ومنتجاته. 
كاحلبوب، واخلبز، وع�سري الربتقال، وم�سروبات 
د من  ل قراءة املل�سق الغذائي للتاأُكّ ال�سويا، وُيف�سّ
الكال�سيوم  اأخذ  عدم  به.م�سار  ُمدّعٍم  املنتج  اأّن 
التي  املخاطر  من  العديد  هناك  احلمل  خللال 
ُيحتمل حدوثها يف حال عدم اأخذ املراأة احلامل 
بيان  وميكن  الكال�سيوم،  من  بها  املو�سى  الكمية 
كثافة  تراجع  ياأتي:1-  فيما  امل�سار  هذه  بع�س 
الكال�سيوم  ب�سبب �سحب اجلنني  االأم  العظم لدى 
اأ�سلفنا، وهذا ما يزيد احتمالية  من عظامها كما 
 -٢ ترققها.  نتيجة  العظام  ه�سا�سة  من  املعاناة 
قلة م�ستويات الكال�سيوم لدى املواليد ذي االأوزان 
القليلة اأو املولودين والدة مبكرة. ا�سطرابات يف 
عمليات تخرث الدم واإفراز الهرمونات. ٣- ارتفاع 

�سغط الدم خال احلمل، وزيادة فر�سة الوالدة 
للحامل1-  الكال�سيوم  حبوب  املللبللكللرة.فللوائللد 
املللحللافللظللة علللللى قلللوة الللعللظللام واالأ�للسللنللانللُيللعللّد 
الللكللاللل�للسلليللوم مللهللّمللًا لللبللنللاء الللعللظللام واالأ�للسللنللان 
اجلميع  فلللاإّن  ولللذلللك  قللّوتللهللا،  على  واملحافظة 
منه،  كافيٍة  كللّمللّيللاٍت  على  للح�سول  يحتاجون 
الطفل  بتزويد  املراأة  ج�سم  يبداأ  احلمل  وخال 
كانت  حللال  يف  ولكن  الكال�سيوم،  مللن  بحاجته 
املعدن  هذا  من  كافيًة  كمياٍت  تتناول  ال  احلامل 
الكال�سيوم  من  احتياجاته  ياأخذ  الطفل  فللاإّن 
املوجود يف عظامها واأ�سنانها، ولذلك فاإّن الن�ساء 
يف فرتة احلمل يحتجن اإىل تناول كمياٍت اأكرب من 
الكال�سيوم مقارنًة بال�سخ�س العادي، ومن اجلدير 
 1000 تللنللاول  احلللامللل  على  يجب  اأّنللله  بالذكر 
اإذا  اأّما  االأقل،  يوميًا على  الكال�سيوم  من  مليغراٍم 
كان عمر احلامل اأقّل من 1٨ �سنة فاإّنها حتتاج اإىل 
تناول ما ال يقل عن 1٣00 مليغرام من الكال�سيوم 
يلعب  واالأع�ساب  القلب  �سحة  تعزيز  يوميًا.٢- 
واأع�سابه،  اجلنني،  قلب  منّو  يف  دورًا  الكال�سيوم 

وع�ساته ب�سكٍل �سحّي وطبيعّي، كما اأّنه ي�ساعد 
وعملّيات  الطبيعّي  القلب  نب�س  تطوير  على 
ولذلك  الللطللفللل،  عند  الطبيعّية  اللللدم  تللخللرّث 
النظام  يف  منه  كافيٍة  كمّيٍة  على  احل�سول  يجب 
احلامل  ُتن�سح  وعليه  احلمل،  اأثللنللاء  الغذائي 
بتناول مكمات الكال�سيوم للمحافظة على �سّحة 
اجلنني، ولكن يجدر التنبيه اإىل اأّن ج�سم احلامل 
من  مليغراٍم   500 من  اأكرث  امت�سا�س  ي�ستطيع  ال 
حتتاج  قد  ولذلك  الواحدة،  املرة  يف  الكال�سيوم 
الكال�سيوم  من  اأ�سغر  جرعاٍت  تتناول  اأن  احلامل 
احل�سول  من  التاأكد  ويجب  اليوم،  يف  مراٍت  عّدة 
الغذائي  النظام  يف  د  فيتامني  من  يكفي  ما  على 
امت�سا�س  ي�ساعد اجل�سم على  فهو  اأثناء احلمل، 
مبقدمات  االإ�سابة  خطر  تقليل  الكال�سيوم.٣- 
فرتة  خللال  الن�ساء  بع�س  ُت�ساُب  قد  االرتللعللاج 
اأو  احلمل،  ت�سمم  قبل  ما  ُت�سّمى  بحالٍة  حملهّن 
احلالة  هذه  وُتعّد  االرتعاج  مبقدمات  ُيعرف  ما 
احلوامل  الن�ساء  بني  للوفاة  الرئي�سَيّ  ال�سبَب 
واالأطفال حديثي الوالدة يف جميع اأنحاء العامل
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عالمة تحذيرية بأن قلبك ال 
يعمل بشكل صحيح

* وكاالت
القلب  باأمرا�ض  والن�ساء  الرجال  من  كل  ي�ساب 
الأ�سباب خمتلفة ترتبط بنمط حياة معني. ومع ذلك 
، هناك العديد من العالمات والتحذيرات التي تبلغنا 

عن م�سكلة يف القلب يجب اأن نكون اأكرث من علم بها.
حتذير  عالمات   5 يجمع   Bright Side موقع 
�سائعة جًدا الأمرا�ض القلب يجب عليك االنتباه اإليها 

اإذا الحظت ذلك.1. االأمل الذي ينت�سر اإىل الذراع
يعاين الكثري من الرجال من اأمل يف الذراع االأي�سر 
، بينما تعاين الن�ساء من االأمل نف�سه يف اأحد الذراعني 
اأو كليهما.يحدث هذا الأن االأمل من قلبك ينتقل اإىل 
النخاع ال�سوكي اخلا�ض بك حيث ترتبط العديد من 
ويعتقد  باالرتباك  دماغك  وي�ساب  ج�سمك  اأع�ساب 
اأمل فعلي عندما ال يكون االأمر  اأن ذراعك تعاين من 
االأعرا�ض  اأحد  هو  املتكررال�سعال  ال�سعال  كذلك.2. 
الفرعية الأعرا�ض اأكرث خطورة ، وهي �سيق التنف�ض 
وفقدان التنف�ض ب�سكل مفاجئ.3. م�ستويات �سديدة 
وغري عادية من القلقاأظهرت العديد من الدرا�سات اأن 
االأ�سخا�ض الذين يعانون من القلق ال�سديد منذ وقت 
القلب.  الأمرا�ض  معر�سون  حياتهم  يف  للغاية  مبكر 
مرهق  حياة  منط  اإم��ا  القلق  �سبب  يكون  اأن  ميكن 
ال�ساقني  ت��ورم  خمتلفة4.  ا�سطرابات  اأو  للغاية 
 ، جيًدا  قلبك  ي�سخ  ال  والقدمينعندما  والكاحلني 

تت�سرب ال�سوائل من االأوعية الدموية اإىل االأن�سجة 
فى  وخا�سة  ال�ساقني  ف��ى  ت��ورم  وي��ح��دث  املحيطة 
بني  ال�سائعة  االأع��را���ض  اأح��د  هو  الكاحل  منطقة 
ال�سهية  قلة  اإليها5.  االنتباه  وعليك  القلب  مر�سى 
الذين  املر�سى  من  الكثري  يعاين  بالغثيان  وال�سعور 
اأو  ال�سهية  يف  نق�ض  من  القلب  اأم��را���ض  من  يعانون 
الطعام.  من  قليل  عدد  لديهم  كان  لو  حتى  الغثيان 
الكبد  ح��ول  ال�سوائل  ت��راك��م  ه��و  ذل��ك  يف  ال�سبب 

واالأمعاء التي تتداخل مع اله�سم ال�سليم . 

طريقة جديدة لتشخيص 
العقم عند الرجال

* وكاالت
تطوير  من  اأمريكيون  باحثون  متكن 
عند  العقم  لت�سخي�ض  م��وث��وق��ة  اآل��ي��ة 
ال���رج���ال وف��ح�����ض وحت���دي���د خ��ي��ارات 
ال���ع���الج ال��ت��ى ���س��ت��ع��م��ل ب�����س��ك��ل اأف�����س��ل 
�سكيرن،  مايكل  الدكتور  للمر�سى.وقال 
جامعة  فى  االإجنابية  ال�سحة  اأ�ستاذ 
ف��ري��ق  م���ع  ت���ع���اون  اإن����ه  "وا�سنطن"، 
الرجال  اأن  اإىل  وتو�سلوا  دويل،  بحثي 
حمددة  اأمن��اط  لديهم  بالعقم  امل�سابني 
العالمات  اأو  الالجينات  ج��زي��ئ��ات  م��ن 
النووي  بحم�سهم  املرتبطة  احليوية 
الذين  الرجال  فى  املوجود  غري  املنوي 
العلماء  حدد  كما  باخل�سوبة،  يتمتعون 
بني  اجلينية  احليوية  املوؤ�سرات  ا  اأي�سً
للعالج  ا�ستجابوا  الذين  العقم  مر�سى 
اأولئك  مقابل  حاالتهم  لعالج  الهرموين 
ال��وق��ت  ويف  ذل����ك.  ي��ف��ع��ل��وا  مل  ال��ذي��ن 
الرئي�سية  الطريقة  تتمثل  احل���ايل، 
تقييم  يف  الرجال  عند  العقم  لت�سخي�ض 
وحركتها،  امل��ن��وي��ة  احل��ي��وان��ات  كمية 
ذات  التاريخية  الناحية  من  كانت  والتي 
عن  اخل�سوبة  ف�سل  يف  حم���دود  جن��اح 

. بالعقم  امل�سابني  الذكور 
وقااللدكتور"�سكيرن":"يتزايد 

اأن��ح��اء  جميع  يف  ال��رج��ال  عند  العقم 
دوًرا  يلعب  اأن��ه  به  املعرتف  وم��ن  العامل 
واملر�ض". االإجنابية  ال�سحة  يف  رئي�سًيا 

واأ�ساف اأن الت�سخي�ض الذي يخربك على 
وهنا  العقم،  من  يعاين  الرجل  الفوراأن 

�ستنجح  ال��ت��ي  ال��ع��الج  خ��ي��ارات  �ستكون 
اأن  اإىل  البيانات  للغاية".وت�سري  مفيدة 
يحتاجون  الذين  الرجال  من   %  20 نحو 
االأطفال  الإجناب  اخللقي  االإخ�ساب  اإىل 
حيث  العقم  م�ساكل  م��ن  يعانون  �سوف 
يتم  م��ا  وع���ادًة   .. م��ع��روف  غ��ري  ال�سبب 
ملحاولة  نظام  على  الرجال  هوؤالء  و�سع 
اأو  ع��ام  مل��دة  �سريكهم  م��ع  طفل  اإجن���اب 
باإخ�ساب  التو�سية  يتم  اأن  قبل  اأك��رث 
العلماء  اأراد  وق��د   .. االأنابيب  اأط��ف��ال 

باإمكانهم  كان  اإذا  ما  معرفة  باأبحاثهم 
من  للتخل�ض  ت�سخي�ض  اإىل  ال��ت��و���س��ل 
ه���ذه ال���ف���رتة م���ن ع���دم ال��ي��ق��ني.وك��ان 
ال�سابقة  االأبحاث  من  يعلمون  العلماء 
عند  العقم  بني  حمتملة  �سلة  هناك  اأن 
جمموعات  على  وال��ت��ع��دي��الت  ال��رج��ال 
بعزل  مت�سك  التي  امليثيل  جزيئات  من 
النووي الذي ينظم كيفية عمل  احلم�ض 
تقنيات  ا�ستخدموا  وقد  معينة..  جينات 
اإذا  ما  املتقدمة ملعرفة  التحليل اجلزيئي 

 ، التعديالت  ه��ذه  حتديد  ميكنهم  ك��ان 
يف  موثوق  ب�سكل  املوؤ�سراتاحليوية،  اأو 
بحم�ض  املرتبطة  امليثيل  جم��م��وع��ات 
ذوي  الرجال  من  لكل  املنوية  احليوانات 
الذين  العقم  من  يعانون  اأو  اخل�سوبة 
بحثية  درا�سة  يف  امل�ساركة  على  وافقوا 
امل�سابني  الرجال  جميع  اأن  ووج��دوا   ..
ل��دي��ه��م ع��الم��ة  ال���درا����س���ة  ب��ال��ع��ق��م يف 
ب��ي��ول��وج��ي��ة حم���ددة ب��خ��الف ال��رج��ال 

. باخل�سوبة  يتمتعون  الذين 
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هل القهوة مفيدة للصحة؟
* وكاالت

يومهم  ي�ستهلون  العامل  ح��ول  كثريون 
وتزيد  امل���زاج  حت�سن  فهي  ق��ه��وة.  ب��ك��وب 
ب�سرط  كثرية،  �سحية  فوائد  ولها  الن�ساط 
هي  ما  لكن  ا�ستهالكها.  يف  االإف���راط  ع��دم 
عدم  يجب  ال��ذي  واحل��د  املنا�سبة  الكمية 
جتيب  حديثة  اأ�سرتالية  درا�سة  جت��اوزه؟ 
امل�سروبات  م��ن  القهوة  ذلك.تعترب  على 
العامل.  ح��ول  وا�ستهالكا  �سعبية  االأك���رث 
على  ت��اأت��ي  امل��ث��ال  �سبيل  على  اأمل��ان��ي��ا  ويف 
ا�ستهالكا  االأك��رث  امل�سروبات  قائمة  راأ���ض 
ال��واح��د.  ل��ل��ف��رد  ���س��ن��وي��ا  ل��ي��رتا  ب��� 162 
كثرية،  وط��رق  اأن���واع  واإع��داده��ا  وللقهوة 
فوائد  اأوىل  واأ�سرارها.من  فوائدها  ولها 
املوت  خماطر  وتقلل  من�سطة  اأنها  القهوة، 

امل��ب��ك��ر واالإ���س��اب��ة ب��اأم��را���ض ال��ق��ل��ب كما 
وت�سفي  االكتئاب  تقاوم  اأن  للقهوة  ميكن 
وت�ساعد  ي�سربها.  م��ن  على  اأك��رب  �سعادة 
حتتوي  اإذ  اجل�سم،  يف  الدهون  حرق  على 
ال��ك��اف��ي��ني، وحت��م��ي ك��ذل��ك من  على م���ادة 
رغم  والزهامير.لكن  الباركن�سون  اأمرا�ض 
اأي�سا،  خماطرها  للقهوة  فاإن  الفوائد،  تلك 
خا�سة عند ا�ستهالك كميات كبرية منها، اإذ 
احتمال  وتزيد  الدم  �سغط  ترفع  اأن  ميكن 
اإذن  هي  فما  القلبية.  بالنوبات  االإ�سابة 
التي يجب  املنا�سبة وعدد االأكواب  الكمية 
ال�سوؤال  ه��ذا  يوميا؟�سغل  جت��اوزه��ا  ع��دم 
الكثري من الباحثني اأي�سا، واأجروا درا�سات 
درا���س��ة  ومنها  عليها،  ل��الإج��اب��ة  ع��دي��دة 
تو�سل  اأ�سرتالية،  جامعة  اأجرتها  حديثة 

الكمية  معرفة  اإىل  بنتيجتها  الباحثون 
وب��ال��ت��ايل  ال��ق��ه��وة  ال���س��ت��ه��الك  املنا�سبة 
الدار�سة  وخالل  باجل�سم.  اإ�سرارها  عدم 
 347077 بيانات  بتحليل  الباحثون  قام 
�سخ�سا ترتاوح اأعمارهم بني 37 و73 �سنة، 
“البنك احليوي الربيطاين”  خمزنة لدى 
“انفرانكن” االأملاين. وح�سب  ح�سب موقع 
من  اأكواب   6 من  اأكرث  �سرب  فاإن  الدرا�سة، 
االإ�سابة  خطر  م��ن  يزيد  يوميا  القهوة 
املئة.  يف   22 بن�سبة  القلبية  باالأمرا�ض 
التي  هيوبنن،  اإلينا  الربوف�سورة  وتقول 
�ساركت يف الدرا�سة: “يتم ا�ستهالك حوايل 
حول  يوميا  القهوة  م��ن  ك��وب  مليارات   3
مفيد  هو  وما  احلدود  معرفة  واإن  العامل. 
االأمر  “اإن  وت�سيف  �سروري”.  اأمر  و�سار، 

احلياتية،  االأم��ور  من  الكثري  وكما  يتعلق، 
مبعرفة الكمية املنا�سبة التي اإذا جتاوزها 
بج�سمه”.وت�سري  ال�سرر  يلحق  فاإنه  املرء، 
زائ��دة  كمية  ا�ستهالك  اأن  اإىل  الدرا�سة 
من الكافيني تزيد خطر االإ�سابة بارتفاع 
�سغط ال��دم، ال��ذي قد ي��وؤدي ب��دوره اإىل 
االإ�سابة باأمرا�ض القلب االأخرى. وجتدر 
مليغرام   400 ا�ستهالك  اأن  اإىل  االإ���س��ارة 
ل�سخ�ض  �سحيا  ���س��ار  غ��ري  الكافيني  م��ن 
املوقع  ح�سب  جيدة،  ب�سحة  يتمتع  بالغ 
االلكرتوين ملجلة “�سترين” االأملانية والتي 
ت�سري اإىل اأن ن�سبة الكافيني تتعلق بنوعية 
وطريقة  وتركيزها  وحتمي�سها  القهوة 
اإعدادها، باالإ�سافة اإىل طول ووزن اجل�سم 

واحلالة ال�سحية لل�سخ�ض.

لماذا يحتاج اإلنسان للنوم؟
* وكاالت

ال�سبب  اإىل  ب��ع��د  ال��ع��ل��م  ي��ت��و���س��ل  مل 
يبقى  لكنه  للنوم،  يدفعنا  ال��ذي  الرئي�سي 
�سلبية”  “راحة  لي�ض  فهو  للغاية،  مهما 
عملية  واإمن���ا  ك�سل،  يف  اجل�سم  يق�سيها 
�ساعات  طوال  و�سيانة” متوا�سلة  “جتديد 
اأخرى  فوائد  اإىل  اإ�سافة  الدماغ،  يف  الليل 
حياتنا  ثلث  نحو  دواء.نق�سي  خري  جتعله 
م�ستغرقني يف النوم الذي يبقى مهمًا كتناول 
لي�ض  فهو  والتنف�ض،  وال�����س��راب  ال��ط��ع��ام 
امل�سطلح  يقول  كما  فقط،  �سلبية”  “راحة 
العلمي، بل اأكرث من ذلك بكثري، هو اأي�سًا نوع 
فحني  البيولوجي.  الطاقة  توفري  و�سع  من 
اجل�سم  طاقة  من  اأقل  مقدارًا  ن�ستهلك  ننام 
بعد  العلماء  يتو�سل  ومل  باليقظة.  مقارنة 
للنوم،  احلاجة  وراء  الكاملة  احلقيقة  اإىل 
على الرغم من اأن الكثري من الدرا�سات ت�سري 
اإىل اأن الدماغ هو امل�سوؤول عن حاجتنا اإىل 
النوم. فما الذي يحدث بال�سبط يف روؤو�سنا 
يف  الباحث  يقول  ذل��ك  ال��ن��وم؟ع��ن  اأث��ن��اء 
توبنغن  جامعة  يف  االأع�����س��اب  بيولوجيا 
تبداأ  “لياًل  فور�سرت:  األربي�ست  االأملانية 
اأثناء  وه��ي  ال��دم��اغ،  داخ��ل  كثرية  عمليات 
حياتنا”.  يف  اآخر  وقت  اأي  من  اأكرث  النوم 
ات�ساالت  بناء  يتم  م�ستيقظني،  نكون  حني 
ننام  وحني  الع�سبية.  اخلاليا  بني  جديدة 

والرتتيب.  البناء  اإع���ادة  عمليات  ت��ب��داأ 
“�سبيكرتوم”  مل��وق��ع  ف��ور���س��رت  وي�����س��ي��ف 
“النوم �سيء ي�سبه الغ�سل  االأملاين بالقول: 
والقطع والرتتيب يف الدماغ”ويو�سح العامل 
“يتم اختبار ال�سالت بني اخلاليا  االأملاين: 
الع�سبية يف اأدمغتنا واإعادة تعديلها بحيث 
ومعاجلة  الطاقة  م��ن  الكثري  ت�ستهلك  ال 
املعلومات من دون معوقات. كل ما مت بناوؤه 
اليقظة  ال����الزم خ���الل  م��ن  اأك���رث  ورب��ط��ه 
اأخرى.  مرة  تقلي�سه  يتم  اليومي،  والعمل 
يف الوقت نف�سه يجري كن�ض ف�ساء عقولنا: 
الربوتينات  بقايا  من  هناك  تبقى  ما  كل 
منه”. التخل�ض  �سيتم  الع�سبية  والعمليات 

دورًا  اأي�سًا  النوم  الذكرياتيلعب  ترتيب 
وتثبيت  ذاك��رت��ن��ا  ت��وزي��ع  اإع���ادة  يف  مهمًا 
ي��ع��ي��د تنظيم  ف��ال��ن��وم  ف��ي��ه��ا.  امل��ع��ل��وم��ات 
ويحولها  معلومات  م��ن  ذاك��رت��ن��ا  حم��ت��وى 
يقول  ذلك  عن  اجلودة.  عالية  معرفة  اإىل 
معظم  تكون  اأن  املفرت�ض  “من  فور�سرت: 
النوم”.  اأثناء  اليد  متناول  يف  الذكريات 
ن�سط  تبادل  النوم يوجد  اأثناء  كيف هذا؟ 
وهو  احُل�سني،  املختلفة:  امل��خ  مناطق  بني 
اأي  يالحظ  دماغنا،  يف  املفكرة  ما  حد  اإىل 
التجارب مهمة ويعطي خالل النوم الق�سرة 
مرارًا  جديد  من  لعر�سها  نب�سات  الدماغية 
وتكرارًا وتثبيتها وربطها ببع�سها البع�ض”.

واأثناء عملية التخزين هذه تكون ذاكرتنا 
�سعيفة للغاية، وعليه فمن غري امل�سموح اأن 
تعرت�سها جتارب جديدة قد تتداخل معها. 
“لهذا ال�سبب فاإننا نفقد القدرة على الوعي 
م�سيفًا  فور�سرت  يقول  نومنا”  يف  واالإدراك 
اإال  يعمل  ال  ال�سلب  القر�ض  “تن�سيق  اأن 
جديدة”. اإيعازات  اإعطاء  عن  توقفت  اإذا 
ي�سطلع  ال��ن��وم  اأن  الوا�سح  مهممن  ت���وازن 
اأن  ي�سمن  اإذ  ال��دم��اغ،  لعمل  اأ�سا�سي  ب��دور 
يعمل النظام على النحو االأمثل واأن املخ ال 
يخرج عن توازنه. عن ذلك يقول فور�سرت: 
ب�سكل  اجل�سم  ت�سع  ال�سحوة  اأن  “يبدو 
بدون  املادي”.  التوازن  اختالل  يف  متزايد 
االأع�ساب  خاليا  ب��ني  العالقة  تكون  ن��وم 
لدينا غري متوازنة، وكذلك مقدار الناقالت 
لنقل  اإطالقها  يتم  التي  وه��ي  الع�سبية، 
يوؤثر  الع�سبية.وال  اخلاليا  بني  االإ�سارات 
عدم التوازن على تفكرينا فقط، واإمنا على 
التوازن  باختالل  ن�ساب  اإذ  اأي�سًا،  مزاجنا 
الدقيق  ال�سبط  اإىل  نفتقر  الأننا  عاطفيًا، 
وت�سبح  النوم.  خالل  من  اإال  يتم  ال  ال��ذي 
النوم  اأثناء  حتدث  التي  العمليات  اأهمية 
ال�سحيح.  بال�سكل  تعمل  ال  عندما  وا�سحة 
اإذا مل يتخل�ض املخ من روا�سب الربوتينات، 
اخلاليا  ويقتل  ويتداخل  يرتاكم  ف�سوف 
هذه  مثل  العلماء  وج��د  وق��د  الع�سبية. 

امل�سابني  اأدمغة  يف  الربوتينية  الرتاكمات 
مر�ض  مثل  الع�سبية  التنك�سية  باالأمرا�ض 
“بارك�سون”. الرعا�ض  وال�سلل  الزهامير 

اأي�سًا  اجل�سم  يحتاج  دواءك��م��ا  خري  النوم 
فيه،  �سيء  كل  جتديد  اأج��ل  من  النوم  اإىل 
لياًل.  ي��زداد  ومنوها  اخلاليا  اإ�سالح  فمثاًل 
النوم املريح يحافظ اأي�سًا على توازن ال�سكر 
ويقيد  لدينا  ال��ده��ون  وا�ستقالب  ال��دم  يف 
يعملون  الذي  االأ�سخا�ض  واأولئك  �سهيتنا. 
اأكرث  هم  منتظم  ب�سكل  ليلية  وردي���ات  يف 
من  الثاين  بالنوع  االإ�سابة  خلطر  عر�سة 
القلب  واأمرا�ض  وال�سمنة  ال�سكري  مر�ض 
النوم  ف��اإن  الدموية.باملنا�سبة  واالأوع��ي��ة 
املناعي، فحني  اأي�سًا على قوة جهازنا  يوؤثر 
التايل  لليوم  املناعية  اخلاليا  ت�ستعد  ننام، 
وتتبادل املعلومات عن الفريو�سات الدخيلة 
لت�سّكل بذلك عماد الذاكرة املناعية. حني 
نف�سه  الدخيل  الفريو�ض  اجل�سم  ي�سيب 
ا�ستجابة  تكون  الثانية  امل��رة  ففي  ملرتني، 
اخلاليا املناعية اأ�سرع واأكرث كفاءة من املرة 
“�سرًا ال بد منه”  االأوىل.وق��د يكون النوم 
يوا�سلون  الذي  االأ�سخا�ض  لبع�ض  بالن�سبة 
تقول  احلقيقة  اأن  اإال  عماًل،  والنهار  الليل 
اإنه يبقى جزءا �سروريًا من حياتنا. وحني 
ورمبا  حياتنا،  ن�سف  نخ�سر  فاإننا  ننام  ال 

حياتنا باأ�سرها.

أسرع الطرق للتخلص من "الكرش"
* وكاالت

الكر�ض من امل�ساكل التي يواجهها الكثري 
احلياة  يف  كثرية  اأم��ور  على  بال�سلب  وتوؤثر 
كميات  لرتاكم  نتيجة  البطن  يف  بروز  وهو 
زائدة من الدهون مع زيادة وت�سخم يف حجم 
اخلاليا الدهنية يف هذه املنطقة وغالبا ما 
ال��وزن  يف  ب��زي��ادة  م�سحوبا  الكر�ض  يكون 
ب�سكل عام، وفًقا ل�"البيان".واأ�سارت درا�سة 
طريقة  اإىل   ،Obesity جملة  يف  ُن�سرت 
البطن  حميط  ده��ون  من  للتخل�ض  �سريعة 
االأكادميية  موقع  بح�سب  الدرا�سة  وقالت 
دفاع  اأف�سل  اإن  االأ�سرة،  الأطباء  االأمريكية 
هو  البطن  حميط  اأو  االأح�ساء  ده��ون  �سد 
للذوبان  القابلة  االألياف  من  املزيد  تناول 
والفا�سوليا،  وال��ف��واك��ه  اخل�����س��روات  م��ن 
واأكد  معتدلة.  ريا�سية  متارين  وممار�سة 
كل  مقابل  اأنه  على  درا�ستهم  يف  الباحثون 
القابلة  االألياف  كمية  يف  زي��ادة  جرام   10
ده��ون  ت��ق��ل  ي��وم��ي��ا،  امل�ستهلكة  ل��ل��ذوب��ان 

االأح�ساء بن�سبة 3.7% على مدار 5 �سنوات.
الن�ساط  زي��ادة  "اأدت  الدرا�سة:  وتابعت 
يف   %7.4 بن�سبة  انخفا�ض  اإىل  املعتدل 
الفرتة  معدل تراكم دهون االأح�ساء خالل 
"هارفارد  نف�سها".وذكرت �سحيفة  الزمنية 
الريا�سية  التمارين  ممار�سة  اأن  "ال�سحية 
ملدة 30 دقيقة على االأقل يوميا، قد ت�ساعد 
ال�سارة.وك�سفت  ال��ده��ون  ا���س��ت��ه��داف  يف 
منخف�ض  غذائي  نظام  اتباع  اأن  الطبية 
الوزن،  اإنقا�ض  يف  ي�ساعد  الكربوهيدرات 
على  املعتمد  الغذائي  النظام  اأن  تبني  كما 
"الكيتوين"،  اأو  "كيتو"  وي�سمى  الدهون 
خا�سة  ال�سارة،  االأح�ساء  ده��ون  يكافح 
واأنه نظام عايل الدهون ومعتدل الربوتني 
وبح�سب  ال��ك��رب��وه��ي��درات.  ومنخف�ض 
الدرا�سة التي �سملت 28 �سخ�سا يعانون من 
اتبعوا  الذين  فاإن  وال�سمنة،  الوزن  زيادة 
النظام الغذائي الكيتوين، فقدوا املزيد من 
دهون االأح�ساء، مقارنة باالأ�سخا�ض الذين 

الدهون.وهناك  منخف�سة  حمية  يتبعون 
طرق اأخرى ت�ساعد يف التخل�ض من الكر�ض 
منها.. 1- تقليل كميات امللح فاملعروف عن 
امللح اأو مركب كلوريد ال�سوديوم اأنه ي�ساعد 
اجللد،  حتت  ال�سوائل  احتبا�ض  على  كثريا 
مما يزيد من ال�سمنة املو�سعية يف البطن، 
اإذ ينبغي التقليل من تناول امللح يف الطعام، 
ومن ناحية اأخرى فاإن امللح له اأ�سرار كثرية 
العامة فهو ي�ساعد على  جدا على ال�سحة 
ارتفاع �سغط الدم.  2- �سفط البطن فلي�ض 
طريق  عن  �سفطها  هو  البطن  �سفط  معنى 
املو�سعية،  وال�سمنة  التجميل  جراحات 
ولكن املق�سود بها هو �سد البطن عن طريق 
على  التعود  فيمكن  البطن،  ع�سالت  �سد 
وحتى  وامل�سي  اجللو�ض  اأثناء  البطن  �سد 
يف  ج��دا  كبرية  بدرجة  ي�ساهم  اإذ  النوم، 
وخالية  م�سطحة  ب��ط��ن  ع��ل��ى  احل�����س��ول 
التمارين  ممار�سة   -3 ت��ره��الت.   اأي  م��ن 
للر�ساقة،  الوحيد  ال�سر  هي  فالريا�سة 

الأنها ت�ساعد على �سد اجل�سم وحمايته من 
الرتهالت، وهناك متارين ريا�سية معروفة 
البطن حيث ت�ساعد يف حرق حوايل  ل�سد 
يف  املوجودة  احلرارية  ال�سعرات  من   %67
املعروفة  ال�سغط  كتمارين  البطن،  منطقة 
�سرب   -4 البطن.   �سد  متارين  من  وغريها 
على  ي�ساعد  اأن��ه  امل��اء  عن  فاملعروف  امل��اء  
اجل�سم  على  يحافظ  مما  اجللد  ترطيب 
عن�سر  املياه  اأن  كما  واخل��ارج،  الداخل  من 
للبطن  وميكن  الغذائي،  للتمثيل  �سروري 
اأن تتخل�ض من الكثري من الدهون املرتاكمة 
الأنها  بكرثة  امل��ي��اه  ت��ن��اول  طريق  ع��ن  بها 
ت��ط��رد ال�����س��م��وم م��ن داخ���ل اجل�����س��م. 5- 
االألياف  م�سادر  الطبيعية  االألياف  تناول 
اخل�سروات  وهي  جدا  معروفة  الطبيعية 
اإذ  الكاملة،  واحلبوب  الطازجة  والفاكهة 
عملية  ت�سهيل  على  ت�ساعد  االأل��ي��اف  اإن 
بالتمثيل  القيام  على  ي�ساعد  مما  اله�سم، 

الغذائي . 

تصرف خاطئ تفعله األمهات 
يصيب الرضيع بـ 3 أمراض

* وكاالت
خ��الل  خ��اط��ئ��ة  بت�سرفات  االآب����اء  بع�ض  ق���وم 
على  يوؤثر  رمبا  بع�سها  الر�سع،  االأطفال  مع  تعاملهم 
�سحتهم ب�سورة �سلبية، وخا�سة هز االأطفال ب�سورة 
لهز  االأمهات  بع�ض  مداعبتهم.وتلجاأ  اأثناء  عنيفة 
عن  التوقف  اأجل  من  اأو  تنوميهم،  اأجل  من  الر�سع 
اإىل  الر�سع  برمي  االآباء  بع�ض  يقوم  بينما  البكاء، 
اأعلى والتقاطهم على اأيديهم، اأثناء مداعبتهم، لكن 
ذلك يوؤثر على مخ االأطفال واأن�سطتهم احلياتية يف 
فاإن  الرو�سية  �سبوتنيك  وكالة  امل�ستقبل.وبح�سب 

الرقبة  ع�سالت  الأن  الدماغ،  على  يوؤثر  الر�سع  هز 
كامل،  ب�سكل  راأ�سهم  ثقل  تدعم  وال  �سعيفة،  تكون 
م�سرية اإىل اأن تعر�سهم للهز بقوة يجعل املخ يتحرك 
داخل اجلمجمة، ب�سورة قد توؤثر عليهم �سلبا. هز 
الر�سع ينتج عنه 3 خماطر، ت�سمل العمى اجلزئي 
اأو الكلي، كما يت�سبب يف م�سكالت يف التعلم، ويوؤدي 
اإىل تاأخر النمو. وتظهر اأعرا�ض تاأثر الر�سع �سلبا 
اإىل  ت��وؤدي  كما  �سديد،  هياج  اأو  ع�سبية  �سكل  على 
مظاهر �سوء التغذية، اإ�سافة اإىل �سعوبة يف البقاء 

م�ستيقظا.

كيف تحرق السعرات الحرارية 
دون حركة؟

* وكاالت
العبي  اأن  �ساين�ض"،  "اليف  ملوقع  تقرير  ك�سف 
�سعرة   6000 اإىل  ي�سل  ما  حرق  ميكنهم  ال�سطرجن 
ال��ت��ح��رك من  م��ن دون  ي���وم واح����د،  ح��راري��ة يف 
مقاعدهم.وبح�سب التقرير الذي ن�سره املوقع، فاإن 
 %20 اإىل  ي�سل  ما  ال�ستهالك  الدماع  يدفع  التفكري 
�سكل  للج�سم، يف  الكلية  الطاقة  اإجمايل  و25% من 
يف  ح��راري  �سعر   450 اأو   350 يعادل  ما  جلوكوز، 
اليوم، على الرغم من اأن الدماغ ال ميثل �سوى 2% من 
وزن اجل�سم ب�سكل عام.واأو�سح التقرير اأن االأطفال 
الأنهم  نظرا  الطاقة،  من  اأك��رب  معدال  ي�ستهلكون 
علم  اأ�ستاذ  بوير،  دوج  يقول  حيث  النمو،  طور  يف 
املتو�سط،  "يف  ديوك:  جامعة  يف  التطوري  االإن�سان 
من عمر 5 اإىل 6 �سنوات، ميكن للدماغ ا�ستخدام ما 
عمل  زاد  اجل�سم".وكلما  طاقة  من   %60 اإىل  ي�سل 
تعلم  مثل  �سعبة،  االإدراك��ي��ة  املهام  وكانت  الدماغ 
حلركات  التخطيط  اأو  مو�سيقية  اآل��ة  على  العزف 

من  املزيد  ي�ستهلك  �سطرجن،  لعبة  اأثناء  مبتكرة 
احل��راري��ة. ال�سعرات  من  املزيد  ويحرق  الطاقة 
واأ�سار العلماء اإىل اأن اأية تغريات يف ن�ساط الدماغ 
ا�ستهالك  م��ن  يزيد  �سعبة،  عقلية  مهمة  خ��الل 
العلماء  فقط.ويف�سر   %5 بنحو  العادية  الطاقة 
الرو�سي  الالعب  حالة  يف  حدث  كما  الوزن،  فقدان 
االإجهاد  عن  ناجمة  اأنها  ال�سطرجن،  مناف�سة  يف 

وتخفي�ض ا�ستهالك الغذاء ولي�ض االإرهاق العقلي.

استبدال رئتي مراهق بسبب 
السجائر اإللكترونية

* وكاالت
مراهق  �سدر  يف  رئتني  اأمريكيون،  اأطباء  زرع 
الأول مرة، ب�سبب االأ�سرار اخلطرية التي تعر�ست 
ال�سجائر  تدخينه  نتيجة  ال�سابقتان  رئتاه  لها 
اأّن  اأمريكية  اإعالم  و�سائل  واأف��ادت  االإلكرتونية. 
ال�سحي  فورد  هرني  مركز  يف  اأُجريت  "العملية 
املا�سي،  ال�سهر  م��ن   15 ال���  يف  دي��رتوي��ت  مبدينة 
يعاين  وهو  للم�ست�سفى  مراهق  اإدخ��ال  مت  اأن  بعد 
ال  اإّن��ه  االأطباء  قال  برئتيه،  ح��ادة  التهابات  من 
ميكن عالجهما". واأ�سارت اإىل اأّن"املراهق الذي مل 

جُترى  العامل  يف  �سخ�ض  اأول  هو  ا�سمه  عن  تف�سح 
ناجمة  اإ�سابة  نتيجة  رئتني  ا�ستبدال  عملية  له 
اأّن  م�سيفة  االإلكرتونية"،  ال�سجائر  تدخني  عن 
لل�سفاء  ويتماثل  امل�ست�سفى  يف  يزال  ال  "املري�ض 
نعمة،  ح�سن  الدكتور  وقال  ببطء".  لك  كان  واإن 
"هذه االإ�سابة هي �سر  اإّن  اأجرى اجلراحة،  الذي 
اأن عالج  اأواجهه من قبل.. واحلقيقة  حقيقي مل 
لي�ض  للرئتني  ال�سجائر  تلك  حتدثه  الذي  ال�سرر 
ب�ساأن  اأطفالهم  يحّذروا  باأن  اجلميع  واأن�سح  �سهاًل، 

هذه ال�سجائر".

أطعمة ضارة بالكبد
* وكاالت

توخي احلذر يف االأطعمة التي نتناولها، �سرورٌة 
ُمِلحة؛ كون بع�ض منها ي�سر بالكبد؛ مما قد يرتتب 
االإن�����س��ان.وذك��رت  �سحة  ت��ه��دد  م�ساعفات  عليه 
اأن  عربية"،  نيوز  "�سكاي  نقلتها  طبية،  درا���س��ات 
هناك  بينما  كبرًيا،  �سرًرا  ُت�سبب  االأطعمة  بع�ض 
والتي  بالكبد  ال�سارة  مفيدة.واالأطعمة  اأخ��رى 
احل��م��راءرغ��م  ه��ي:ال��ل��ح��وم  عنها  االب��ت��ع��اد  يجب 
الدهون،  من  عالية  ن�سبة  تت�سمن  اأنها  اإال  منافعها 

من  نقلل  اأن  يجب  ل��ذا  ا؛  دهنيًّ الكبد  جتعل  التي 
وتعوي�ض  االإم���ك���ان،  ق���در  امل�����س��ت��خ��دم��ة  ال��ك��م��ي��ة 
واالأ�سماك. البي�ساء  اللحوم  من  املطلوب  الربوتني 

اأب��رز  م��ن  املقلية  االأطعمة  املقليةُتعد  االأطعمة 
االأغذية امل�سرة ب�سحة الكبد؛ كونها تت�سمن ن�سبة 
ت��وّرم  ح��دوث  يف  تت�سبب  التي  ال��ده��ون  من  كبرية 
الع�سوي  الهند  جوز  زيت  ا�ستخدام  وميكن  للكبد، 
ال  حتى  ال��ف��رن؛  يف  و�سعها  اأو  االأط��ع��م��ة  لتقليب 

حتتاج لكمية كبرية من الدهون.
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*بغداد
و�شلت قوة من �شرطة مكافحة ال�شغب، 
�شباح اجلمعة، اإىل ميناء اأم ق�شر جنوبي 
بني  املواجهات  جت��ددت  وق��ت  يف  ال��ع��راق، 
قوات الأمن واملتظاهرين يف ج�شر الأحرار 

و�شط بغداد.
اإىل  و�شلت  القوة  ب��اأن  مرا�شلنا  واأف��اد 
العربي،  اخلليج  على  املطل  امليناء،  بوابة 

فيما ل تزال بوابة امليناء مغلقة.
وت���راج���ع امل��ت��ظ��اه��رون ال���ذي ك��ان��وا 
اإىل  امليناء  اإىل  امل��وؤدي  الطريق  يغلقون 

مدخل مدينة الب�شرة املجاورة.
اإىل  املوؤدي  الطريق  متظاهرون  ويغلق 
اإطار الحتجاجات  اأيام، يف   5 امليناء منذ 
اأكتوبر  بداية  منذ  البالد  ت�شهدها  التي 

املا�شي.
و�شبق للمتظاهرين اأن اأغلقوا الطريق 
مرات عدة خالل اأ�شابيع التظاهرات، قبل 

اأن تعود ال�شلطات وتفتحه.
امليناء  وهو  ق�شر،  اأم  ميناء  وي�شتقبل 
�شحنات  اخلليج،  على  للعراق  الرئي�شي 
لبلد  وال�شكر،  النباتية  والزيوت  احلبوب 

يعتمد بدرجة كبرية على واردات الغذاء.
الأم��ن  ق��وات  اأطلقت  اآخ��ر،  تطور  ويف   
للدموع  امل�شيل  الغاز  قنابل  من  كثيفا  وابال 

الأح��رار  ج�شر  عند  املتظاهرين  باجتاه 
يف  املواجهات  من  دام  ي��وم  بعد  بغداد،  يف 

حميطه.
وقت  يف  ذكرت  عراقية  م�شادر  وكانت 
�شقطوا  املتظاهرين  اأن 14 قتيال من  �شابق 
لتظاهرات عند  الأمن  خالل تفريق قوات 
والع�شرين  الأرب��ع  ال�شاعات  خالل  ج�شر، 

املا�شية.
الغاز  العراقية  ال��ق��وات  وا�شتخدمت 
لإبعاد  احل��ي  والر�شا�ص  للدموع  امل�شيل 
بغداد،  وج�شور  �شاحات  عن  املتظاهرين 
املحتجني ل يزالون ي�شيطرون على  اأن  اإل 
والأحرار  ال�شنك  ج�شور  من  كبرية  اأجزاء 
واجلمهورية املوؤدية اإىل املنطقة اخل�شراء 

احلكومة  مقر  حيث  التح�شني،  �شديدة 
العراقية، و�شفارات اأجنبية.

غالبيتهم  �شخ�شا،   330 من  اأكرث  وقتل 
متظاهرون، منذ بدء موجة الحتجاجات. 
واأدت الحتجاجات اإىل قطع ثالثة ج�شور 
رئي�شية بني �شطري بغداد، هي اجلمهورية 

والأحرار وال�شنك.

»مكافحة الشغب« إلى ميناء أم 
*واشنطن قصر .. وتجدد مواجهات  »األحرار«

يف  بومبيو  مايك  الأمريكي  اخلارجية  وزير  قال 
كل  �شتعاقب  بالده  اإن  اجلمعة  تويرت  على  تغريدة 
م�شوؤول اإيراين ت�شبب بتعذيب ال�شعب وقتل ارواح . 

ودعا بومبيو املتظاهرين يف اإيران اإىل اإر�شال اأي 
مقاطع فيديو و�شور ومعلومات قد »توثق انتهاكات« 
وا�شنطن  اأن  واأ���ش��اف  املحتجني.  بحق  ال�شلطات 
»النتهاكات«  عن  امل�شوؤولني  على  عقوبات  �شتفر�ص 
�شندوق  اأو�شح  اخ��رى  جهة  من  املتظاهرين.  بحق 
النقد الدويل اأنه ياأ�شف على العنف وفقدان الأرواح 
اأ�شعار  رف��ع  يناق�ص  مل  واإن��ه  الحتجاجات  خ��الل 

البنزين مع اإيران.
كاميال  ال�شندوق  با�شم  املتحدثة  واأ���ش��اف��ت 
عام  ب�شكل  الدويل  النقد  �شندوق  “يوا�شل  اأندر�شن 
ال�شرق  يف  للنفط  املنتجة  للدول  امل�شورة  تقدمي 
الأو�شط وو�شط اآ�شيا خلف�ص دعم الوقود مع تعوي�ص 
الفقراء بدعم نقدي .. وهو ما نعلم اأنه النهج الذي 
الدولية  العفو  منظمة  واأعلنت  اإي���ران«.  اتخذته 
على  حمتجني   106 مقتل  وثقت  اإنها  اخلمي�ص  اأم�ص 
يف  ا�شطرابات  اأ�شواأ  يجعلها  ما  الأم��ن،  قوات  اأي��دي 
الثورة  �شنوات على الأقل ورمبا منذ  اإيران يف ع�شر 

الإيرانية عام 1979.

*واشنطن 
اّتهم الرئي�ص الأمريكي دونالد ترمب يف تغريدة 
الإي��ران��ّي��ة  احلكومة  اخلمي�ص  م�شاء  تويرت  على 
على  للت�شرّت   ، الأي��راين  ال�شعب  عن  الإنرتنت  بقطع 
ما يجري هناك من »موت وماأ�شاة« و�شط موجة من 
العا�شمة  �شهدتها  التي  واملظاهرات  الحتجاجات 

الإيرانية طهران خالل الأّيام املا�شية.
ويف ط��ه��ران، اأ���ش��اد احل��ر���ص ال��ث��وري الإي���راين 
“ال�شريع”  امل�شّلحة  ال��ق��ّوات  ب��ت��ح��ّرك  اخلمي�ص 
الهدوء  يعود  وقت  يف  ال�شغب”،  ل�”مثريي  للت�شّدي 
اإىل  مقطوعة  الإنرتنت  �شبكة  بقاء  مع  البالد  اإىل 
اإيران  “اأ�شبحت  حّد كبري. وكتب ترمب على تويرت 
�شبكة  اأغلق  النظام  اأّن  درج��ة  اإىل  م�شتقّرة  غري 

ال�شعب  يتمّكن  ل  حّتى  بالكامل  لديهم  الإن��رتن��ت 
الهائل  العنف  عن  التحّدث  من  العظيم  الإي���راين 

الذي يحدث داخل البالد«.
من  ق��در  اأّي  ُي��ري��دون  ل  “اإّنهم  ترمب  واأ���ش��اف 
املوت  يكت�شف  لن  العامل  اأّن  معتقدين  ال�شفافية، 
واملاأ�شاة التي ي�شّببها النظام الإيراين!”. وبعد اأّيام 
املا�شي  اجلمعة  اندلعت  التي  التظاهرات  من  ع��ّدة 
الوقود،  اأ�شعار  يف  مفاجئة  زي��ادة  على  احتجاًجا 
جناحها  املا�شي  الأرب��ع��اء  لتوؤّكد  ال�ُشلطات  ع��ادت 
واأّك��دت  اخل��ارج.  يف  ُت��اك  “ملوؤامرة”  الت�شّدي  يف 
لكّن  اأ�شخا�ص،  خم�شة  مقتل  الآن  حّتى  ال�شلطات 
“الع�شرات”  مقتل  من  خ�شيتها  اأبدت  املتحدة  الأمم 

خالل املواجهات.

*موسكو 
بفر�ص  للقاهرة  وا�شنطن  تهديد  مو�شكو  و�شفت 
مقاتالت  �شراء  عملية  متت  حال  يف  عليها  عقوبات 

»�شو-35« الرو�شية بال�شلوك العدواين.
وقالت املتحدثة با�شم وزارة اخلارجية الرو�شية 
ماريا زاخاروفا،خالل موؤمتر �شحفي ،: لفت انتباهنا 
م�شر  على  عقوبات  بفر�ص  الأمريكية  التهديدات 
القاهرة على مقاتالت  اإمكانية ح�شول  على خلفية 

�شلوك عدواين للغاية. وهذا  “�شو-35”، 
وا�شنطن  اأ�شلوب  هو  ال�شلوك  “هذا  واأ�شافت 
الذي تاول فيه عرقلة تطور العالقات بني رو�شيا 
وحماولة  مفهوم  ف�شل  الأخ��رى،ع��ن��دم��ا  وال��ب��ل��دان 
B وبداأت بب�شاطة  اإىل اخلطة  انتقلت  عزل رو�شيا، 
ب��ال��ت��دخ��ل يف ج��م��ي��ع ال��و���ش��ائ��ل امل��ت��اح��ة، وذل��ك 
ذلك  يف  مبا  والآل��ي��ات  الأدوات  جميع  با�شتخدام 

التعاون الع�شكري التقني”.

*اجلزائر
ليلية  تظاهرة  خ��الل  �شخ�شًا،   30 نحو  اعتقل 
ملئات اجلزائريني يف �شوارع العا�شمة، رف�شًا لإجراء 
من  ع�شر  الثاين  يف  املقررة  الرئا�شية  النتخابات 

ال�شهر املقبل، وفق ما نقلت فران�ص برا�ص، اجلمعة.
اأن  قبل  النتخابات،  بتنظيم  املتظاهرون  وندد 
و�شط  ويف  ح�شودهم.  تفريق  اإىل  ال�شرطة  تعمد 
قرع  بينما  �شياراتهم،  اأبواق  �شائقون  اأطلق  املدينة، 
متظاهرون على اأدوات الطهي، قبل اأن تعمد ال�شرطة 
اعتقال  مت  اإن��ه  م�شدر  وق��ال  احل�شد.  تفريق  اإىل 
حمتجون  يعرب  اأ���ش��اب��ي��ع،  وم��ن��ذ  ا.  �شخ�شً  30 نحو 
عن  ال��ب��الد،  اأن��ح��اء  يف  اأ�شبوعّية  تظاهرات  خ��الل 
معار�شتهم لإجراء النتخابات الرئا�شية التي �شيتم 
العزيز  عبد  ال�شابق  للرئي�ص  خلف  انتخاب  خاللها 
بوتفليقة. وتهدف هذه النتخابات يف نظر املحتجني 

ال�شتقالل  منذ  نف�شه  ال�شيا�شي  النظام  اإع��ادة  اإىل 
عام 1962، الذي يطالبون برحيله. وخرجت م�شاء 
مئات  �شمت  تظاهرة  العا�شمة  اجلزائر  يف  الأربعاء 
لنداءات  ا�شتجابوا  الذين  لالنتخابات  املعار�شني 
ومنذ  الجتماعي.  التوا�شل  �شبكات  عرب  اأطلقت 
املر�شحون  يواجه  الأح��د،  النتخابّية  احلملة  بدء 
لقاءاتهم،  عقد  ويف  تركاتهم  يف  �شعوبة  اخلم�شة 
نظرًا اإىل الحتجاجات التي تالحقهم، مما ا�شتدعى 
توقيف  ومّت  ل��ه��م.  م�شددة  اأمنية  حماية  ت��اأم��ني 
هذه  اأثناء  بع�شهم،  على  حكم  الأ�شخا�ص،  ع�شرات 
احتجاج  تظاهرات  واأثناء  النتخابّية  الجتماعات 
املر�شح  نظم  جهته،  من  النتخابات.  تنظيم  على 
الأ�شبق،  ال��وزراء  رئي�ص  تبون  املجيد  عبد  الرئا�شي 
اأكرب مدن البالد،  جتمعا ملوؤيديه يف ق�شنطينة ثالث 

بح�شب ما قال �شحفي لفران�ص بر�ص.

توجيه تهمة التجسس الصناعي 
لمواطن صيني في الواليات المتحدة

*واشنطن 
التج�ّش�ص  تهمة  اجلمعة  الأم��ريك��ّي��ة  ال��ع��دل  وزارة  وجهت 
يعمل  كان  �شينّي  مواطن  اإىل  جتارّية  اأ�شرار  و�شرقة  ال�شناعي 
بح�شب   ، الأمريكية  الزراعية  مون�شانتو  جمموعة  يف  موّظًفا 
وا�شنطن بو�شت التي بثت اخلرب. وعمل هايتاو �شياجن ، 42 عاما، 
يف جمموعة مون�شانتو الزراعّية الأمريكّية العمالقة وفرعها »ذي 

كالميت كوربوري�شن« بني عامي 2008 و2017 .
ويف حزيران 2017 األقي القب�ص على �شياجن يف اأحد املطارات 

بحوزته تذكرة �شفر اإىل ال�شني وبرامج كان يعمل عليها.
وقال نائب وزير العدل املكّلف مب�شائل الأمن القومي الأمريكي 
على  اآخ��ر  “مثاًل  ُي�شّكل  الّت��ه��ام  ه��ذا  توجيه  اإّن  دمي��ريز  ج��ون 
املوظفني  ت�شجيع  اأجل  من  برامج  ال�شينّية  احلكومة  ا�شتخدام 
اأو باآخر  على �شرقة امللكّية الفكرّية الأمريكية وتهريبها ب�شكل 

اإىل ال�شني .

قواميس اكسفورد تختار عبارة حالة 
طوارئ تتعلق بالمناخ لتكون كلمة العام

*لندن 
 Climate emergency اختارت قوامي�ص اك�شفورد عبارة

وتعني “حالة طوارئ تتعلق باملناخ” لتكون كلمة العام.
“موقف يتطلب اتخاذ  وتعني العبارة ح�شب و�شف القامو�ص 
ال�شرر  وجتنب  املناخي  التغري  وقف  اأو  من  للحد  عاجل  اإج��راء 

البيئي الذي لي�ص من املحتمل الغاوؤه والناجم عن ذلك«.
اأو  اجلماعة  روح   “ يعك�ص  لأن��ه  التعبري  اختيار  ج��رى  وق��د 
ال�شغل ال�شاغل” لعام 2019، مع “ احتمالية ا�شتمراره كم�شطلح 

له اأهمية ثقافية”.

متظاهرون يقطعون طريقا ببيروت 
ويدعون الستشارات نيابية ملزمة

*بريوت
اأفادت مرا�شلة »�شكاي نيوز عربية«، اخلمي�ص، اأن متظاهرين 
طالبوا الرئي�ص اللبناين مي�شال عون، من اأمام الق�شر اجلمهوري، 

بالدعوة ل�شت�شارات نيابية ملزمة.
ذكرى  مبنا�شبة  عون  مي�شال  اللبناين  للرئي�ص  كلمة  وعقب 
ا�شتقالل لبنان، قطع حمتجون طريق الرينغ يف بريوت، ح�شب ما 

ذكرت مرا�شلة “�شكاي نيوز عربية«.
وكان الرئي�ص اللبناين قد حّث يف كلمته الق�شاء على القيام 
بعمله يف حماربة الف�شاد، داعيا املتظاهرين اإىل احلوار وتديد 
و�شقفا  منيعا  “�شدا  باأن يقف  اللبناين  الرئي�ص  مطالبهم. وتعهد 
يهدد  “بات  الف�شاد  اأن  على  م�شددا  الق�شاء،  حلماية  فولذيا” 

البالد واقت�شادها«.
ونّبه عون اإىل اأن تاأخر البت يف الق�شايا املرتبطة بالف�شاد يف 
لبنان، يعطي ر�شالة خاطئة، فيبدو مبثابة ت�شجيع غري مق�شود 

للفا�شدين.

*أوتاوا 
اأكدت  اإن كندا  قالت �شحيفة الأوتاوا �شيتيزين 
امل�شتوطنات  باأن  ترمب  نظر  وجهة  م�شاطرتها  عدم 
مبوجب  قانونية  الغربية  ال�شفة  يف  الإ�شرائيلية 
دعم  ل�شالح  الت�شويت  مت  حيث  ال��دويل  القانون 

تقرير امل�شري الفل�شطيني يف الأمم املتحدة .
حكومي  م�����ش��وؤول  ع��ن  نقال  ال�شحيفة  وذك���رت 
ح�شا�شية  ب�شب  هويته  عن  يك�شف  مل  رفيع  كندي 
من  اأن��ه  اعتربت  كندا  اإن   “ الأو���ش��ط  ال�شرق  ملف 
املتحدة  الأمم  يف  الت�شويت  عادات  تغيري  ال�شروري 

هذا الأ�شبوع ودعمت قرارا تعار�شه اإ�شرائيل » .
ال�شفارة  اأع�شاء  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت 
لتخاذها  كندا  امتدحوا  اأوت���اوا  يف  الفل�شطينية 
�شخ�ص  اأي  يفاجاأ  اأن  ينبغي  ل  وقالت  رائعا  موقفا 

بالنظر يف جميع القيم واملبادئ التي متثلها كندا .
اإىل  ترمب  دون��ال��د  و�شول  اأن  اإىل  اأ���ش��ارت  كما 
لطريقة  ج��دي��دة  ت��دي��ات  �شكل  الأب��ي�����ص  البيت 

تعامل كندا مع الق�شايا املتعلقة باإ�شرائيل يف الأمم 
ال�شفارة  نقل  ترمب  قرر  عندما  اأنه  مبينة  املتحدة 
الأمريكية من تل اأبيب اإىل القد�ص وهي مدينة ذات 
�شوتت  وامل�شيحيني  وامل�شلمني  لليهود  خا�شة  اأهمية 
هذا  لتوبيخ   2017 الأول  كانون  يف  املتحدة  الأمم 

القرار ورف�شت كندا نقل �شفاراتها اإىل تل اأبيب .
زعيم  ع��ن  ال�شحيفة  نقلت  اأخ���رى  ناحية  م��ن 
اأندرو  لإ�شرائيل  واملوؤيد  املعار�ص  املحافظني  حزب 
�شري قوله يف تغريده له على تويرت “ اإن قرار الأمم 
املتحدة ل�شالح دعم تقرير امل�شري لل�شعب الفل�شطيني 
ميثل عودة اإىل �شرب اإ�شرائيل املخزي الذي يحدث 
بانتظام يف الأمم املتحدة«. كما نقلت ال�شحيفة عن 
ال�شيناتور املحافظ ليو هو�شاكو�ص قوله على تويرت 
املمار�شة  يف  اأخرى  مرة  تظهر  ترودو  حكومة  “ اإن 
واأنهم  اإ�شرائيل  لدولة  اأ�شدقاء  لي�شوا  اأنهم  العملية 
مليء  نادي  وهي  املتحدة  الأمم  مع  جنب  اإىل  جنبا 

بالديكتاتوريني وامل�شتبدين » .

*لندن 
اأكدت بريطانيا اأن امل�شتوطنات الإ�شرائيلية غري 

قانونية مبوجب القانون الدويل.
وقال الناطق با�شم وزارة اخلارجية الربيطانية، 
امل�شتوطنات  ب�شاأن  املتحدة  اململكة  “موقف  ان 

الإ�شرائيلية وا�شح، لعدم قانونيتها مبوجب القانون 
وتهدد  ال�شالم،  تقيق  اأمام  عائقا  وت�شكل  الدويل، 

اإمكانية الو�شول اإىل حل الدولتني«.
تو�شعها  لوقف  اإ�شرائيل  اخلمي�ص  بيان  يف  ودعا 

ال�شتيطاين، الذي يوؤتي بنتائج عك�شية.

*بكني
اخلارجية  وزي���ر  ال��دول��ة  جمل�ص  ع�شو  اأدان 
الأمريكي  الكوجنر�ص  مترير  يي”  “وانغ  ال�شيني 
والدميقراطية  الإن�شان  حلقوق  كونغ  “هونغ  قانون 
2019”، موؤكدا اأن بالده لن ت�شمح اأبدا باأية حماولة 
واحدة  “دولة  ومبداأ  كونغ  هونغ  ازده��ار  لتقوي�ص 

ونظامني«.
جاء ذلك خالل لقاء وانغ يف العا�شمة بكني مع 

وزير الدفاع الأمريكي ال�شابق ويليام كوهني.
ال�شوؤون  اإن هذا الأمر يعد تدخال يف  وقال وانغ 

اأ�شرارا بامل�شالح امل�شرتكة  الداخلية لل�شني، ويلحق 
الإداري���ة  كونغ  هونغ  منطقة  لأب��ن��اء  والأ�شا�شية 
اأع��رب��ت  ال�شينية  اخل��ارج��ي��ة  وك��ان��ت  اخل��ا���ش��ة. 
ومعار�شتها  ال�شديدة  اإدانتها  عن  الرب��ع��اء  اأم�ص 
احلازمة لتمرير قانون “هونغ كونغ حلقوق الإن�شان 
يتجاهل  اأن���ه  م��ع��ت��ربة   ،”2019 وال��دمي��ق��راط��ي��ة 
ب�شكل  ويتدخل  املزدوجة  املعايري  ويعك�ص  احلقائق 
���ش��وؤون ه��وجن ك��وجن وال�����ش��وؤون الداخلية  ���ش��ارخ يف 
ال��دويل  للقانون  �شارخا  انتهاكا  وي�شكل  لل�شني، 
والقواعد الأ�شا�شية التي تكم العالقات الدولية . 

*دمشق
 5 اإن  الر�شمية  ال�شورية  الأن��ب��اء  وكالة  قالت 
مدنيني بينهم طفل قد ق�شوا فيما اأ�شيب 40 اآخرون 
بجروح جراء هجوم بالقذائف على عدد من اأحياء 

مدينة حلب �شمايل البالد.
�شرطة  قيادة  يف  م�شدر  عن  �شانا  وكالة  ونقلت 
عند  امل��ن��ت�����ش��رة  التنظيمات  اأن   “ ق��ول��ه:  ح��ل��ب 
ملدينة  الغربي  ال�شمايل  والريف  الغربية  الأطراف 
اأحياء  على  بالقذائف  اعتداءاتها  وا�شلت  حلب 
املدينة”.. حيث ق�شى جراء ذلك “4 مدنيني بينهم 

طفل نتيجة �شقوط اإحدى القذائف على �شيارة كانت 
تقلهم يف حي الأعظمية«. وبني امل�شدر اأن عددًا من 
ال��ق��ذائ��ف ط��ال اأي�����ش��ًا م��ن��ازل الأه���ايل واجل���ادات 
ال�شكنية يف اأحياء اجلميلية وحلب اجلديدة و�شيف 
�شخ�ص  مبقتل  ت�شبب  م��ا  ال��دي��ن  �شالح  و  ال��دول��ة 
من   40 اإىل  اجلرحى  املدنيني  ع��دد  و�شل  حني  يف 
اإن  الوكالة  وقالت  بالقذائف.  امل�شتهدفة  الأحياء 
الهجمات ت�شببت اأي�شا بوقوع اأ�شرار كبرية يف املنازل 
واملمتلكات لفتًا اإىل اأنه مت نقل اجلرحى اإىل م�شفيي 

الرازي واجلامعة لتلقي العالج.

*موسكو
ا�شتقبل الرئي�ص الرو�شي فالدميري بوتني 
ثيوفيلو�ص  البطريرك  غبطة   ، مو�شكو  يف 
اأعمال  و�شائر  القد�ص  بطريرك  الثالث، 
اأو�شاع  بحث  جرى  حيث  والأردن،  فل�شطني 
وال�شاعب  املقد�شة  الأرا�شي  يف  امل�شيحيني 

التي تواجههم و�شبل تعزيز �شمودهم.
غبطة  ع��ن  ال�����ش��ادر  ال��ب��ي��ان  وبح�شب 
ال��ب��ط��ري��رك ث��ي��وف��ي��ل��و���ص ال��ث��ال��ث، ال��ي��وم 
اهتمامًا  الرو�شي  الرئي�ص  اأب��دى  اخلمي�ص، 
البطريرك  غبطة  جل��ه��ود  ودع��م��ًا  ب��ال��غ��ًا 
ثيوفيلو�ص الثالث يف احلفاظ على العقارات 
باب  ع��ق��ارات  وباخل�شو�ص  الأرثوذك�شية 

اخلليل يف القد�ص.
ثيوفيلو�ص  ال��ب��ط��ري��رك  غبطة  وك���ان 
اآخر  على  بوتني  الرئي�ص  اأْطلع  قد  الثالث 
الدولية  وامل�شاعي  القانونية  امل�شتجدات 
التي تقوم بها بطريركية الروم الأرثوذك�ص 
املجموعات  ا�شتحواذ  منع  اأجل  من  املقد�شية 
ال���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة امل��ت��ط��رف��ة ع��ل��ى ال��ع��ق��ارات 

الأرثوذك�شية يف باب اخلليل.

املتوا�شلة  البطريركية  جهود  اأن  واأك��د 
بالغ  امل��ل��ف  ه���ذا  يف  م�����ش��ت  ع��ام��ًا   15 م��ن��ذ 
الأهمية، تتاج اىل املزيد من الدعم الدويل 

حتى ُيعاد احلق اىل اأ�شحابه.
ثيوفيلو�ص  البطريرك  غبطة  وو���ش��ع 
اجلهود  ���ش��ورة  يف  ب��وت��ني  الرئي�ص  ال��ث��ال��ث 
الدولية التي تبذلها جميع كنائ�ص الأرا�شي 
وعقاراتها  الكنائ�ص  عن  الدفاع  يف  املقد�شة 
�شر�شة من  لهجمة  والتي تتعر�ص  ومقدراتها 

ُمعددًا  متطرفة،  اإ�شرائيلية  منظمات  قبل 
روؤ�شاء الدول وامل�شوؤولني الدوليني الذين قام 
غبطته بلقائهم يف ال�شنوات الأخرية يف اإطار 
كنائ�ص  عليها  تقوم  التي  الدولية  احلملة 

الأرا�شي املقد�شة.
الرئي�ص  القد�ص  بطريرك  غبطة  و�شكر 
ودعمه  ومتابعته  اهتمامه  على  ال��رو���ش��ي 
ال�����ش��رق،  م�شيحيي  تخ�ص  ال��ت��ي  للق�شايا 

وم�شاهمته يف ترميم كني�شة املهد.

*القاهرة 
تطوير  اإىل  العربية  اجل��ام��ع��ة  دع��ت 
وتعزيز  امل�شرتك  العديل  العمل  منظومة 
اآلياته ملواجهة التحديات اخلطرية  وتفعيل 
يف املنطقة، حتى يت�شنى ملجل�ص وزراء العدل 
هذه  مواجهة  يف  م�شوؤولياته  تمل  العرب 

الأخطار وتبعاتها.
ال�35 ملجل�ص  الدورة  اأعمال  جاء هذا يف 
فيها  ���ش��ارك  وال��ت��ي  ال��ع��رب  ال��ع��دل  وزراء 
خالل  من  الإره��اب  مكافحة  وبحثت  الأردن 
ملكافحة  العربية  التفاقية  ا�شتعرا�ص 
ملكافحة  العربية  والت��ف��اق��ي��ة  الإره����اب، 
وتعزيز  الإره����اب،  ومت��وي��ل  الأم���وال  غ�شل 
هذه  ملكافحة  وال����دويل  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ع��اون 
ظاهرة  اأ�شبحت  وال��ت��ي  اخل��ط��رية  الآف���ة 
اأو جن�شا  اأو منطقة  عاملية ل ت�شتثني دولة 
خالل  من  اإل  مواجهتها  ميكن  ول  دينا  اأو 
تت�شمن  �شاملة  وا�شرتاتيجيات  عاملي  جهد 

امل�شاعد  العام  الأم��ني  واأ�شار  فعالة.  تدابري 
بجامعة  القانونية  ال�����ش��وؤون  قطاع  رئي�ص 
الدول العربية ال�شفري الدكتور حممد الأمني 

م�شروع  اأهمية  اإىل  جانبه،  من  اأكيك،  ول��د 
الق�شائي  التعاون  ل�شبكة  الداخلي  النظام 
العربي،وما ميثله كخطوة كبرية نحو تعزيز 
مكافحة  جمال  يف  الق�شائي  التعاون  وتفعيل 

على  م�شددًا  املنظمة،  واجل��رمي��ة  الإره���اب 
اأهمية توحيد الت�شريعات العربية من خالل 
التي يعدها  العربية ال�شرت�شادية،  القوانني 

جمل�ص وزراء العدل العرب.

بومبيو : امريكا ستعاقب كل مسؤول 
ايراني ارتكب جرائم ضد الشعب

ترمب يتهم إيران بقطع وسائل 
االتصال للتستر على ما يحدث

موسكو: تهديدات واشنطن 
للقاهرة سلوك عدواني

الجزائر.. مظاهرات ليلية »ضد االنتخابات«

كندا ال تشاطر إدارة ترمب بأن المستوطنات 
اإلسرائيلية في الضفة الغربية قانونية

بريطانيا تؤكد ان المستوطنات غير 
قانونية وتهدد حل الدولتين

الصين: لن نسمح بتقويض ازدهار هونج 
كونج ومبدأ »دولة واحدة ونظامين«

دمشق: مقتل وإصابة 45 
شخصا بقصف على حلب

الرئيس الروسي يلتقي البطريرك ثيوفيلوس 
ويدعم جهوده في حماية العقارات األرثوذكسية

الجامعة العربية تدعو إلى تطوير 
منظومة العمل العدلي
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*وكاالت
مع  التعاقد  �صفقة  ال�صلط،  نادي  اإدارة  اأجنزت 
حمرتفني من الإكوادور وتون�س، يف خطوة تهدف اإىل 
تعزيز قدرات فريق كرة القدم قبل انطالق املو�صم 

املقبل.
على  عثمان،  الدين  بهاء  التون�صي  املدافع  ووقع 
عقود انتقاله مبقر ال�صلط، يف ح�صور رئي�س النادي 
جمال  الريا�صية  اللجنة  ورئي�س  عربيان  خالد 

ميتد  حيث  �صويلم،  ب�صام  الالعب  ووكيل  ال��داوود، 
عقده ملو�صم واحد.

كو�صتا  جورج  الإك��وادوري  املهاجم  كذلك  ووقع 
ا ملدة مو�صم واحد. ر�صمًيا على عقده الذي ميتد اأي�صً

ويعترب نادي ال�صلط، الأن�صط يف �صوق النتقالت، 
من  املحليني  الالعبني  من  كوكبة  مع  تعاقد  حيث 
اأمثال عبيدة ال�صمرية وعبد اهلل ذيب وتامر �صالح 

ومروان عبيدات وعمر خليل.

*وكاالت
عمان  للم�صارعة  الوطني  املنتخب  بعثة  غادرت 
،وذلك  القاهرة  امل�صرية  العا�صمة  اإىل  متوجهة   ،
وبطولة  للكبار  العربية  البطولة  يف  للم�صاركة 

ابراهيم م�صطفى الدولية.
القاهرة  اإىل  الوطني  منتخبنا  وف��د  وت��رتاأ���س 

ورمزي  اأبوطبيخ  املدربان يحيى  وي�صم  املجايل  الء 
 : ال��الع��ب��ني  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  و�صيمثل  امل����رايف. 
واأحمد  القا�صي  وبا�صل  علي  و�صلطان  املرايف  اأحمد 
الرومانية(  )امل�صارعة  القا�صي  وم�صطفى  ده�صان 
هارون  وزي��د  دعيج  ابو  وعبدالكرمي  �صاميل  وارزو 

)امل�صارعة احلرة(.

*وكاالت
بداأت الوفود العربية بالتوافد اىل عمان اعتبارا 
البدين  الأع���داد  ن��دوة  يف  للم�صاركة  اخلمي�س،  من 
التي  العربية  ال��دول  يف  امل�صلحة  القوات  ل�صباط 

ي�صت�صيفها الردن اعتبارا من يوم الحد املقبل.
البحرين  دول  متثل  وف��ود  ال��ن��دوة  يف  ي�صارك 
وال�صودان  وقطر  وال�صعودية  والكويت  والم���ارات 
وموريتانيا واملغرب ولبنان والعراق وفل�صطني وم�صر 

اىل جانب الردن.
الحت��اد  ينظمها  التي  ال��ن��دوة  فعاليات  وتقام 

الريا�صي الع�صكري الردين يف فندق �صام عمان.
مبادئ  موا�صيع  حول  الندوة  موا�صيع  وتتمحور 
البدنية  اللياقة  وعنا�صر  الريا�صي  التدريب  طرق 
ودارة  التخ�ص�صي  ال��ت��دري��ب   / امل��ق��ات��ل  اجل��ن��دي 
اجلهاز  وف�صيولوجيا  البدنية  اللياقة   / الطابور 
الدوري التنف�صي والتدريب با�صتخدام نب�صات القلب 

والختبارات و املقايي�س وم�صادر اإنتاج الطاقة.
العالونة  عي�صى  الدكتور  ال��ن��دوة  يف  ويحا�صر 
حمودة  عربي  والدكتور  الكيالين  ها�صم  والدكتور 

والدكتور ابراهيم الدبايبة وال�صتاذ نا�صر ال�صيخ .

*وكاالت
العربي  ل��الحت��اد  العمومية  اجلمعية  اخ��ت��ارت 
للفنون القتالية املختلطة ) MMA ( يف اجتماعها 
وم��دي��را  م�صت�صارًا  رب���اع  خ��ال��د  الردين   ، الأخ���ر 

للعالقات الدولية والإعالم يف الحتاد .
وكان الرباع قد ت�صلم من�صب نائب رئي�س الحتاد 
العالمية  للجنة  ورئي�صا  بوك�صينج  للكيك  الأردين 

وملدة عامني.
والرباع من مواليد عام 1977 وحا�صل على درجة 
الردنية،  اجلامعة  من  الأعمال  اإدارة  يف  املاج�صتر 

ودبلوم الإدارات العليا من اجلامعة الأردنية.
جاللة  من  الفني  ال�صتحقاق  و�صام  الرباع  ونال 
املغفور له امللك احل�صني بن طالل رحمه اهلل ، وكتاب 
اجلهود  على  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  من  �صكر 

املبذولة يف خدمة الردن.
الت�صكيلي،  الفن  يف  جوائز  بعدة  الرباع  فاز  كما 
ويف جمايل املقال والق�ص�س الق�صرة، اإذ فاز بجائزة 
 ،  2010 ل��ع��ام  الردن��ي��ة  اجلامعة  يف  م��ق��ال  اأف�صل 
وجائزة التفوق الدبي يف جمال ال�صعر واأقام خالل 

م�صرته خم�صة ع�صر معر�صًا �صخ�صيًا .

*وكاالت
لريال  الأي�صر  الظهر  مار�صيلو  الربازيلي  �صدد 
�صفوف  �صمن  ال�صتمرار  يف  رغبته  على  م��دري��د، 
املرجني حتى اعتزاله كرة القدم، ُم�صًرا اإىل اأنه ل 

ُيفكر يف العتزال بالوقت احلايل.
نقلتها �صحيفة  مار�صيلو، خالل ت�صريحات  وقال 
“رودريجو  الإ���ص��ب��ان��ي��ة:  ديبورتيفو”  “موندو 

لكنهما  بعقلية جيدة،  يتمتعان  وفيني�صيو�س لعبان 
يف النهاية ينظران اإىل الأمور ك�صباب، ول اأقدم لهما 

الكثر من الن�صائح، لكنني اأحتدث يف امللعب«.
حيث  موقفهما  نف�س  معي  تكرر  “لقد  واأ�صاف: 
اأنني  واأعتقد  ال�صن،  نف�س  يف  مدريد  لريال  ان�صممت 
لكنني  مب��ف��ردي،  اأ�صياء  فعلت  لأنني  نا�صًجا  كنت 

اأراهما كاأطفال«.

*وكاالت
ال�صعودي  املنتخب  لع��ب  عطيف  عبده  توقع 
الياباين  اأوراوا  م�صيفه  اأمام  الهالل  تعادل  ال�صابق، 
اآ�صيا،  اأبطال  نهائي دوري  اإياب  املقبل يف  الأحد  يوم 
مع  يتحدث  مل  اأن��ه  م��وؤك��دا  ال��ق��اري  للقب  وحتقيقه 

�صقيقه عبداهلل عطيف جتنبا لزيادة ال�صغط.
نظيف  بهدف  اأوراوا  على  ف��از  قد  الهالل  وك��ان 
عطيف  عبده  وقال  بال�صعودية.    الذهاب  لقاء  يف 

اللعب  يجيد  ل  “الهالل  تلفزيونية:  ت�صريحات  يف 
كثرة  وال�صواهد  الأخطاء  �صرتكب  لأنه  الدفاعي، 
على ذلك، وطبيعة الفريق اللعب بطريقة هجومية 
والدليل مبارياته بالن�صخة احلالية من دوري اأبطال 
نف�س  ال��ه��الل  ينتهج  اأن  “اأمتنى  واأ���ص��اف:  اآ���ص��ي��ا«. 
بالريا�س  الذهاب  مباراة  يف  اتخذه  الذي  الأ�صلوب 
الفريق  مناطق  يف  واللعب  وال�صتحواذ  اأوراوا،  اأمام 

الياباين اأف�صل طريقة تنا�صب الزعيم«.

*وكاالت
بداأ لعبو املنتخب الوطني لكرة القدم 
اللتحاق بانديتهم ا�صتعدادا للم�صاركة يف 
الراحل  “بطولة  الودية  الفي�صلي  بطولة 
انطلقت  التي  العدوان”  �صلطان  ال�صيخ 

اخلمي�س.
اختتام  ب��ع��د  اخل��ط��وة  ه���ذه  وج����اءت 
خا�س  الذي  الوطني  املنتخب  جتمع  فرتة 
 2022 العامل  كاأ�س  ت�صفيات  يف  مباريات 

وكاأ�س ا�صيا 2023.

حاليا  ال��وط��ن��ي  امل��ن��ت��خ��ب  وي��خ�����ص��ع 
قبل  �صهرين  حل���وايل  متتد  ل��ال���ص��رتاح��ة 
منتخب  للقاء  ا�صتعدادا  جم��ددا  التجمع 
الكويت يوم 31 اآذار املقبل �صمن الت�صفيات 

الآ�صيوية.

للم�صاركة  املنتخب  لع��ب��و  وي�صتعد 
بعد  تدريجي  ب�صكل  الفي�صلي  ببطولة 
ا�صرتاحات  على  انديتهم  من  يح�صلوا  ان 
متفاوتة للتخل�س من فرتة التجمع املرهقة 

يف الفرتة املا�صية.

*وكاالت
اجلمعة،  امليت  البحر  منطقة  �صهدت 
بطولة  م��ن  الأخ����رة  اجل��ول��ة  مناف�صات 
امل�صحوبة  ال���درف���ت  ل�����ص��ب��اق��ات  الأردن 

بعنفوان حمركات ال�صيارات.
وفل�صطني  الأردن  من  اأبطال  ويج�صد 
وم�����ص��ر ق��م��ة الإث�����ارة وال��ت�����ص��وي��ق �صمن 
يف  تقام  التي  الأخ��رة  اجلولة  مناف�صات 
�صاحة ال�صيانة يف البحر امليت، حيث يقام 

ال�صباق برعاية اإطارات �صيلفر�صتون.
وجولة  جولتني  م��ن  ال�صباق  ويتكون 
وللمرة  نتيجة.   13 لأف�صل  واأخ��رة  ثالثة 

ا���ص��ت��ع��را���س  ال�����ص��ب��اق  يف  ���ص��ي��ت��م  الأوىل 
امل�صار، بوا�صطة م�صار مفتوح  ل�صيارتني على 
الأردن��ي��ة  قبل  م��ن  درا�صتها  يتم  كخطوة 
بطولة  اقامة  اأجل  من  ال�صيارات  لريا�صة 
درفت  “توين  م�صمى  حتت  بذاتها  م�صتقلة 
ال�صباق  يف  واملناف�صة   .Twin Drift«  «
املت�صابقني  بني  املناف�صات  اأقوى  من  �صتكون 
الأوىل،  ال��ث��الث��ة  امل��راك��ز  على  خ�صو�صا 
حتديد  ال�صباق  نتائج  �صوء  على  و�صيتم 
ل�صباقات  الأردن  ببطولة  الفائزين  هوية 
من  جلنة  ال�صباق  على  وي�صرف  ال��درف��ت. 
احلكام مكونة من اأن�س بي�صتو وعلي البلو�صي 

ال�صباق  ومدير  زعرور،  وعمر  النجار  واأمين 
مو�صى حزينة وكبر املراقبني �صامر عبيدو 
العد�س  اأبو  ميان  املت�صابقني  �صوؤون  و�صابط 
وم�����ص��وؤول ال�����ص��الم��ة ع��ب��داهلل ج��ان��خ��وت، 
وم�صوؤول العمليات حممد الدبوبي، و�صابطا 
الإت�صالت موؤيد مكاوي واإبراهيم جرادات 
وم�صوؤول الفح�س الفني با�صم ترزي وجلنة 
قدومي  نا�صر  من  املكونة  الفني  الفح�س 
ومراد مراد وعي�صى خر وماهر مراد ونتا�صا 
امل��ج��ايل وط���ارق م�صرب�س  و���ص��رف  دخ��ق��ان 
ورائ���ف ج��وه��ري ورام���ز ت��رزي ورام���ي اأب��و 
ط��وق وجم��دي م��راد وح��امت املنر ويو�صف 

الدعمة، و�صند حاكرون، وم�صوؤويل النتائج 
ودمي��ا  عبيدو  و���ص��ام��ي  ال�����ص��ري��دة  نرج�س 
زراعيني ويزن ح�صان ويزن مرعي وم�صوؤولة 
ال��دي��ن،  نا�صر  دال��ي��ا  والإع����الم  الت�صويق 
موؤيد  ال��ف��وت��وغ��رايف  الت�صوير  وم�����ص��وؤول 
فريج، وم�صوؤول موقف ال�صيانة لوؤي مرعي، 
للم�صمار  ال�صيارات  وم�صوؤول دخول وخروج 
والتوثيق  ال��ظ��اه��ر  واأح��م��د  قبطي  ح��ن��ا 
التزويد  وم�صوؤول  �صتيوي،  حممد  الإداري 
وامل�����ص��وؤول  ف��ال���س  وف���ادي  حجازين  �صامر 
خليل  الأم��ن  وم�صوؤول  ال�صيد  حممد  امل��ايل 

ال�صواعر وم�صوؤول اللوازم ر�صا بكر.

*وكاالت
بعيد  قليلة  اأ�صابيع  قبل  احتفاله  مع 
الإماراتية  اجلماهر  تعول  ال���29،  ميالده 
مبخوت  علي  اخلطر  مهاجمها  على  كثًرا 
يف بطولة كاأ�س اخلليج العربي لكرة القدم 
)خليجي 24(، التي ت�صت�صيفها قطر خالل 

الأيام املقبلة.
الإم��ارات��ي  املنتخب  يخو�س  وعندما 
الفرتة  يف  تقام  التي  البطولة،  فعاليات 
اإىل  احلايل  نوفمرب   / ثان  ت�صرين   26 من 
املقبل،  دي�صمرب   / اأول  كانون  من  الثامن 
اإىل  احل��اج��ة  اأم�����س  يف  ال��ف��ري��ق  �صيكون 
اأهداف مبخوت يف رحلة البحث عن اللقب 

اخلليجي الثالث.
املثلث الناري

مبخوت  ت��وج  ف��ق��ط،  �صنوات   5 وق��ب��ل 
اأه���داف   5 م�صجاًل   22 خلليجي  ه��داًف��ا 
فر�س  قليلة،  باأ�صابيع  وبعدها  لفريقه، 
اآ�صيا  كاأ�س  لبطولة  جنما  نف�صه  مبخوت 

2015 باأ�صرتاليا م�صجال خم�صة اأهداف.
اإقامة البطولة الآ�صيوية املا�صية  ومع 
�صجل  احل���ايل،  ال��ع��ام  مطلع  الإم����ارات  يف 

مل  لكنه  ا،  اأي�صً لفريقه  اأه��داف   5 مبخوت 
يقدم املتوقع منه ليخرج الأبي�س من املربع 

الذهبي للبطولة التي ا�صت�صافتها بالده.
�صريكيه  غ��ي��اب  ه��ذا  يف  �صاهم  ورمب���ا 
حيث  املناف�صني  دف��اع  تهديد  يف  ال�صابقني 
غ���اب ع��م��ر ع��ب��د ال��رح��م��ن )ع���م���وري(، 
كالعب  خليل  اأحمد  �صارك  فيما  لالإ�صابة 
بديل يف ظل الإ�صابات التي تعر�س لها يف 

الفرتة املا�صية.
جانب  اإىل  وخليل  عموري  وج��ود  ومع 
 24 بخليجي  الفريق  قائمة  يف  مبخوت 
الإماراتي  املنتخب  من  ال�صديد  واحلر�س 
على تقدمي بطولة قوية يف هذه الن�صخة 
تبدو  ال��ث��ال��ث،  اخلليجي  اللقب  وان��ت��زاع 
الفر�صة �صانحة اأمام مبخوت لرتك ب�صمة 
التي  اخلليج  بطولت  يف  الفريق  مع  اأقوى 

اكت�صب خربة كبرة بها.
اآمال عري�صة

ال�صهور  يف  قدم  مبخوت  اأن  واحلقيقة 
القليلة املا�صية ما يجعل جماهر الأبي�س 

تعلق عليه اآمال عري�صة يف خليجي 24.
ورغ����م ال��ب��داي��ة امل��ه��ت��زة ل��ل��ف��ري��ق يف 

الت�صفيات امل�صرتكة املوؤهلة لبطولتي كاأ�س 
العامل 2022 وكاأ�س اآ�صيا 2023، وتراجعه 
بالت�صفيات  جمموعته  يف  الرابع  للمركز 

خلف فيتنام وماليزيا وتايالند.
الأف�صل  هو  الإماراتي  املنتخب  اأن  اإل 
هجوًما يف املجموعة حتى الآن حيث �صجل 
8 اأهداف يف 4 مباريات خا�صها باملجموعة 
املاليزي  املنتخب  مع  مت�صاوًيا  الآن،  حتى 

الذي �صجل اأهدافه يف 5 مباريات.
اإىل  ه��ذا  يف  بالف�صل  الأبي�س  ويدين 
الأه��داف  ه��ذه  من   6 �صجل  ال��ذي  مبخوت 

الثمانية يف البطولة.
انفجار الهداف

ت�صدر  الأه������داف،  ه���ذه  خ���الل  وم���ن 
على  الأبي�س  هدايف  اأف�صل  قائمة  مبخوت 
 55 اإىل  ر�صيده  رف��ع  حيث  التاريخ  م��دار 
هدًفا بفارق هدفني فقط عن النجم ال�صهر 
ال�صابق عدنان الطلياين الذي كان الهداف 
التاريخ للفريق حتى ت�صرين اأول / اأكتوبر 

املا�صي.
لأه��داف  الإم��ارات��ي  املنتخب  ويحتاج 
مبخوت و”انفجار” طاقات املهاجم اخلطر 

واأن  ل�صيما  �صابق  وقت  اأي  من  اأكرث  حالًيا 
الفوز بلقب هذه البطولة اخلليجية �صيعيد 

كثًرا من اتزان الأبي�س.
وعانى منتخب الإمارات مرارة اخل�صارة 
ت�صفيات  يف  اأي���ام  قبل  تايالند  ي��د  على 

مونديال 2022.
املعز  ال��ق��ط��ري  م��ع  مبخوت  ويقت�صم 
البطولت  يف  العرب  ه��دايف  �صدارة  علي، 
منهما  لكل  اأه���داف   9 بر�صيد  الأ�صيوية 
الكويتي  من  كل  اأم��ام  واح��د  ه��دف  بفارق 

جا�صم الهويدي والعراقي يون�س حممود.
اأه��داف   8 مبخوت  �صجل  املقابل،  ويف 
عام  ن�صخة  يف  بثنائية  بداأها  الآن  حتى 
ويحتاج   )21 )خليجي  بالبحرين   2013
اإىل ت�صجيل مزيد من الأهداف يف الن�صخة 
لقبه  اإىل  الأبي�س  ليقود  بقطر  املرتقبة 
يف  والدخول  ناحية  من  الثالث  اخلليجي 

قائمة اأبرز الهدافني يف بطولت اخلليج.
فقط  هدفني  لت�صجيل  مبخوت  ويحتاج 
النجم  مواطنه  ر�صيد  معادلة  اأج��ل  م��ن 
التاريخي  ال��ه��داف  خمي�س  فهد  ال�صابق 

لالإمارات يف بطولت اخلليج.

*وكاالت
بقيادة  الربازيلي  فالمنجو  لفريق  الفني  اجلهاز  جلاأ 
الربتغايل خورخي جي�صو�س، اإىل حيلة ملنع التج�ص�س على 

تدريبات الفريق قبل نهائي كوبا ليربتادوري�س.
بليت،  ريفر  نظره  مع  فالمنجو  يلتقي  اأن  املقرر  ومن 
كوبا  نهائي  يف  ليما،  البروفية  بالعا�صمة  املقبل،  ال�صبت 

ليربتادوري�س.
ف��اإن  الأرجنتينية،   »tycsports« ل�صبكة  ووف��ًق��ا 
ملعب  على  الأول  مرانه  اخلمي�س،  اليوم  خا�س  فالمنجو 

اللقاء.
واأ�صارت ال�صبكة اإىل اأن اجلهاز الفني للفريق الربازيلي 
اأمر بو�صع غطاء من القما�س حول امللعب، ملنع التج�ص�س على 
الأمور الفنية التي ينوي جي�صو�س تطبيقها يف التدريبات.

اأن ت�صرف اجلهاز الفني لفالمنجو جاء بعد  واأو�صحت 
ح�صور و�صائل الإعالم لأول 15 دقيقة من التدريبات.

على  الأخر  مرانه  فالمنجو،  يخو�س  اأن  املنتظر  ومن 
ملعب املبارة، غًدا اجلمعة، كما �صيتم عقد املوؤمتر ال�صحفي 

اخلا�س باملدير الفني.

*وكاالت
ت���ع���ادل ف���ري���ق خ���دم���ات ال�����ص��اط��ئ 
الفل�صطيني مع فريق احل�صني اإربد الأردين 
جمعتهما  التي  الودية  امل��ب��اراة  يف   ،  ،1-1

على ملعب الرتبية يف مدينة الرمثا.
وكان ال�صاطئ قد خ�صر مباراته الأوىل 
مبع�صكره  وذل��ك   ،)2/0( الفي�صلي  اأم��ام 

اخلارجي، يف �صيافة النادي الأردين.
وانطلقت املباراة قوية بني الفريقني يف 
اأجواء  ال�صاطئ  دخل  حيث  الأول،  �صوطها 
العبيد  �صليمان  اأهدر  بعدما  مبكًرا  املباراة 

فر�صتني متتاليتني، وكاد زميله بالل النجار 
اأخ��رى  هجمة  من  التقدم  ه��دف  يحرز  اأن 

ت�صدى لها حار�س احل�صني اإربد باقتدار.
زم��ام  ا���ص��ت��ع��ادة  اإرب���د  احل�صني  ح���اول 
حممد  بقيادة  ال�صاطئ  دفاع  اأن  اإل  الأمور 
هجمات  مع  تعامل  عامر  ون��ور  ال�صدودي 
احل�صني باقتدار، ليعود الفريق الفل�صطيني 
يف حماولته عرب عر�صيات حممد الرواغ، 
وحتركات  الأط���راف  عرب  الترتى  وماجد 
العمق  من  العبيد  و�صليمان  اإ�صماعيل  عالء 
ليتح�صل الفريق على ركلة جزاء ترجمها 

عالء اإ�صماعيل بنجاح.
لإ�صابة  ع��ام��ر  ن��ور  امل��داف��ع  وت��ع��ر���س 
طفيفة، ليجرى الكابنت ربحي �صمور تغيًرا 
من  بدًل  قنيطة  ف�صل  بدخول  ا�صطراريا، 

عامر.
وف�صل فريق احل�صني يف اإدراك التعادل 
احلار�س  تاألق  بفعل  الأخ��رة  اللحظات  يف 
بتقدم  الأول  ال�صوط  لينتهي  الكرد،  اأمر 

ال�صاطئ 0-1.
ال�صاطئ  ب����داأ  ال��ث��اين  ال�����ص��وط  ويف 
نهرو  الالعبني  ن��زول  بعد  متقدم  ب�صغط 

ح�صب  وم�صطفى  زي��د  اأب��و  ومهند  اجلي�س 
اأ�صرك مدرب  املقابل  اهلل وحممد منر، يف 
لعبني   8 احل�صنات  هيثم  اإرب���د  احل�صني 

دفعة واحدة.
جمريات  على  الأردين  الفريق  �صيطر 
م�صاًبا،  اجلي�س  نهرو  خرج  فيما  ال�صوط، 

ليحل حمله الالعب حممود اأبو اخلر.
ا�صتغالل  يف  الأردين  ال��ف��ري��ق  وجن��ح 
لينجح  ال�صاطئ،  مدافعي  متركز  يف  خطاأ 
يف ت�صجيل هدف التعادل بعدما �صدد الكرة 

على ميني احلار�س اأمر الكرد.

تونسي وإكوادوري 
يوقعان للسلط

منتخب المصارعة يشارك 
في بطولتين في مصر

وفود 13 دولة عربية تتوافد الى عمان للمشاركة 
في ندوة االعداد البدني لضباط القوات المسلحة

االتحاد العربي للفنون القتالية يختار الرباع 
مستشارا ومديرا للعالقات الدولية واالعالم

مارسيلو: ال أريد التفكير 
بمستقبلي مع ريال مدريد

عبده عطيف ينصح
 الهالل قبل موقعة أوراوا

العبو المنتخب الوطني 
يلتحقون بانديتهم

بطولة األردن لسباقات الدرفت 
تختتم جوالتها في البحر الميت 

اإلمارات تترقب انفجار بركان
 مبخوت في المهمة الخليجية

فالمنجو ينفذ حيلة لمنع التجسس
 قبل نهائي ليبرتادوريس

تعادل ودي بين الشاطئ والحسين إربد


